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Kjære kolleger
Fremmed i eget hus – hvordan det?
Tap av autonomi, NPM, budsjettstyring,
surrogatmål, godt nok-medisin, endring
av spesialistutdanning overført til Regionene selv – med mildt sagt vage mål,
helårsplaner med overgang til turnus
arbeiderstatus – hvor er vi på vei?
Meningen med dette nummerert er
å peke på at dette synes å være et generelt problem andre yrkesgrupper også
sliter med, noe som kanskje kan være
en trøst – dog mager. Politiet presses til
kreative løsninger på sine dokumentasjonskrav som er kjent fra pressen i
kjølvannet av en doktorgrad fra Politihøyskolen med tittel som denne utgaven.
En god bekjent i Skattetaten beklaget
seg over alle skjemaer som måtte fylles
ut for registrering i det daglige – og
kursene han måttet delta på for å beherske skjemaene! Om man i skatte
etaten besværer seg over skjemavelde,
er det kanskje kommet for langt?
I Danmark taper NPH modellen
terreng – det fungerer dårlig og man
søker nye løsninger. NHS i England
er på retrett i forhold til målstyring
– hvorfor er det slik at myndighetene
i vårt land synes å være fortsatt «på
stigende kurve» i forhold til modellen?
Ett forhold er et økende rapporterings- og dokumentasjonstrykk, linjeledelse og top-down styring i kompetansebedrifter. Et annet er dårligere
IKT løsninger enn man skulle kunne
forvente i høyteknologiske virksom
heter som sykehus. Dokumentasjon
og rapportering blir tyngre enn den
kunne ha vært ved innføring av umodne
pasientadministrative- og kliniske

systemer – ikke lettere. Drømmen er
antagelig at vi med DIPS kan gjøre alt
selv og redusere behovet for sekretærer.
Legeforeningens oppfølging av medlemmene med spørre-undesøkelser
viser en entydig trend over de siste
15-20 år: Vi bruker stadig mer tid til
dokumentasjon, og vi har passert 50%
og bruker altså mindre enn halvparten
på direkte pasientkontakt. Er ikke
dette en vekker? Hva skal til?
Det som er langt mer alvorlig er at
fag og kompetanse synes å bety stadig
mindre som premissleverandør for
viktige endringer som skjer. Våre synspunkter «høres», men er bare ett av
mange hensyn som må tas. Vi omgis
stadig mer av juridisk og merkantilt
kodespråk og virkelighetsforståelse.
Budsjettfokuset – som også er viktig
– trumfer fag gang på gang ved at rød
bunnlinje medfører investeringsstopp;
eksemplene er svært mange på at
ønsker om anskaffelser skyves fra år til
år – med direkte følger for fagutvikling
og kvalitet og pasientsikkerhet!
Senter for metodeutvikling er et
eksempel på hvordan fagutvikling kan
byråkratiseres. I noen situasjoner der
nye metoder kan legge beslag på store
ressurser og ved prioriteringsspørsmål
av prinsipiell art er det ikke vanskelig
å se den viktige ideen bak en slik ny
«vurderingspost» – men når det uttales
at ingen ny metode skal innføres uten å
ha vært gjenstand for en lett eller tung
prosedyre med rapport og konklusjon,
minner det oss om at fagutviklingen ikke
er et rent faglig anliggende lenger.
Dette kan bli en hemsko, og fagmiljøet

kan lett passiviseres om dette fører til
uventet motstand over tid. Allerede vet
vi at en slik kontrollprosess vil ta tid
– klinisk initiativ kan komme til å bli
erstattet av «faglig apati» og Senteret
blir det som innfører ny behandling?
Ja, det lyder fremmed.
De mange lag fra topp til bunn og
krav til linjedisiplin, hemmer helt klart
impulser fra dem som står sammen
med pasienten som ikke får, som blir
strøket, som må vente osv – opp til
dem som kan gjøre noe vesentlig med
både organisering og ressurstildeling.
Det er ikke overdrevet å si at signalene
blir betydelig dempet; modellen faciliterer ikke dialog, men det er vel heller
ikke meningen. Det er ikke slik at det
ikke forekommer dialog, men denne
styringsmodellen der toppledelsen ser
noe annet enn det pasienter og fagfolk
ser, må kunne karakteriseres som risikabel og suboptimal i beste fall. Man
må håpe på at fremtiden vil bringe en
oppvurdering av informasjonen om
tingenes tilstand i «the value zone»
– der verdien skapes. Andre styringsmodeller har valgt å legge mest vekt
på denne sonen som er der bedriftens
virkelige ide realiseres – i et sykehus
møtestedet mellom pasient og lege.
Mens vi jobbet med dette nummeret
fikk jeg i en samtale høre i forbindelse
med arbeidet med en Årsrapport:
«Av og til får jeg følelsen av at vi sitter
litt langt unna dere som driver selve
tjenesten».
Det er kanskje ikke for sent?

•
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›› Av Overlegeforeningens leder Jon Helle

Foto: Thomas Barstad Eckhoff

VI SKAL VINNE
TIL SLUTT!
Vi frykter ikke Rikslønnsnemnda. I verste fall blir den starten på en lang kamp
vi må vinne, for sykehusene kan ikke driftes godt i vedvarende strid.

Vi skal vinne til slutt!
R

ikslønnsnemnda skal fastsette gjeldende tariffavtale for
perioden 1. mai 2016 til 30.04. 2018. Saken som brakte
partene dit, er særdeles viktig for legene, men den er viktig
langt utover våre rekker. Den dreier seg om vi kan ha tillit til
samarbeid eller ikke.
Saken inneholder også interessant jus, som kanskje ender
med en tilsynelatende tapende og vinnende part i første
runde. Sider ved saken vil kunne ankes og gi en langvarig
strid i rettsapparatet.
Streiken viste at det hele dreier seg om et stort alvor i
sykehusene. Som ikke løses i nemnda, men må finne sin
løsning mellom partene både sentralt og lokalt, bygge på
tillit og ende med en avtale. Veien bør ikke bli lang.
Det handler om store veivalg og verdivalg i kompetansebedriftene sykehus og i arbeidslivet i det offentlige. Ikke
avgrenset til kollektivt vern, forståelse av en konkret avtale
eller råderetten over legenes fritid.
Vi står overfor valg som kan samle kreftene for fremtiden,
eller splitte og lede til langvarig konflikt som ikke gagner
noen, aller minst pasientene.
Streiken viste også at arbeidsgiversiden har et stort problem, og de må tørre å finne en vei ut av uføret. Det skjer
ikke av seg selv. De må vise aktiv og konstruktiv handling.
Først fra de fire RHF-direktørene samlet, som gruppe. De
må ta sitt nasjonale ansvar, fordi uroen er nasjonal og de er
de øverste ansvarlige i linjen, i hvert fall så lenge helse
ministeren ikke griper inn.
Spekter er i dette sakskomplekset bare et verktøy for
de fire regionale direktørene Vorland, Slørdahl, Nilsen og
Lofthus. Nå trenger vi bevis på at direktørene legger opp
til andre virkemidler enn dem som egger til strid.
Uansett utfall av saken i Rikslønnsnemnda kommer vi til å
vinne den store kampen til slutt fordi:
Vi står trygt på verdiene som bygget og fortsatt skal bygge
samfunnet for fremtiden.
Vi står for reelt samarbeid og medbestemmelse, har alltid
tatt stort ansvar. Vi vil fortsatt gjøre det.
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Vi har den brede støtten i fagbevegelse og i folket.
Arbeidsgiverne kan ikke til stadighet være på kant med
dem som har den livsnødvendige kompetansen i sykehusene.
Opplevelsen av overstyring langt utover styringsretten vil
bare fortsette å vekke motkrefter.
Ensidig nytolkning av avtaler som Spekter har gjort,
provoserer, uthuler avtaleverk og svekker tillit.
Våre tillitsvalgte og medlemmer føler dyp uro og har en
sterk kampånd.
«The proof of the pudding is in the eating», i hverdagen
på sykehusene. Og der må vi erfare at de øverste lederne
handler i tråd med det som er en bærekraftig forvaltning av
den viktigste ressursen i sykehusene, de ansatte. Det handler
om å få de ansatte med seg til å yte sitt aller beste for fellesskapet.
Fortsatt gjelder, og vil gjelde: Vi gir oss aldri!
For å si det med lok-fører Janne Lisesdatter Håkonsen i
Norsk Lokomotivmannsforbund, og flere før henne: «Det
går bra til slutt. Og går det ikke bra, så er det ikke slutt!» •

NORSK OVERLEGEFORENINGS LEDERSTIPEND 2017 – UTLYSNING

Formål

Norsk overlegeforening (Of ) arbeider for at overleger vil ta på seg og bli værende i lederfunksjoner.
Of prioriterer lederutdanning og lederutvikling.
Ofs landsrådsmøte 2016 vedtok i forbindelse med behandling av budsjett for 2017 å øremerke
kr. 400 000 av egenkapitalen til å etablere en ordning med lederstipend til videre- og etterutdanning for
ledere etter retningslinjer som godkjennes av styret. Ordningen er en prøveordning som vil bli evaluert
og videreutviklet.
Stipendkomite

Stipendkomiteen består av 2 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 for lederutdanning som gir studiepoeng eller 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 må framlegges skriftlig dokumentasjon på at det er søkt om støtte hos arbeidsgiver, samt svaret
fra arbeidsgiver. Det vises i denne sammenheng til arbeidsgivers ansvar når det gjelder videre- og
etterutdanning for leger i lederstillinger.
• Totalbeløpet for den enkelte søker er begrenset oppad til kr. 40.000,- i dokumenterte utgifter.
• Stipendet skal primært dekke kostnader/utgifter til selve lederkurset. Utgifter til datautstyr og bredbånd/
nettilgang dekkes ikke. Søknad om dekning av eventuelle reiseutgifter og hotell, må skje på grunnlag av
dokumenterte faktiske kostnader.
Mottak av stipend forutsetter

• Bekreftelse på gjennomført kurs/utdanning.
• Innsendelse av utfylt sluttrapport i samsvar med sluttrapportmal.
• Utgifter må dokumenteres med originalbilag. Disse originalbilagene skal først oversendes
etter at utdanningen er sluttført.
Eventuelle spørsmål kan rettes til Norsk overlegeforenings sekretariat.
Søknader med vedlegg kan sendes på e-post til of@legeforeningen.no
Informasjon og søknadsskjema etc

https://legeforeningen.no/yf/overlegeforeningen/Medisinsk-ledelse/lederstipend/

Når politiet selv tar promilletesten

- FREMMED I EGET HUS
Tittelen på dette nummeret av Overlegen er lånt fra en doktoravhandling om effekten av
målstyring i politiet. Christin Thea Wathne undersøkte politiets opplevelse av mening og
motivasjon i lys av nye styringssystemer. Hun valgte seg tittelen «Som å bli fremmed i eget
hus»1. Et av avhandlingens funn fant nylig veien til det offentlige ordskiftet - at mange
polititjenestemenn valgte selv å blåse i egne promilletester – for på den måten å oppfylle måltallet satt av Politidirektoratet. Direktoratets tilsvar var mer av det samme; politifolkene hadde
nok ikke forstått godt nok målene de hadde satt opp. Vi har invitert Christin Thea Wathne til å
gjøre seg noen betraktninger om målstyring i offentlig sektor:
(Red.)

Å kjenne prisen på alt,
men ikke verdien
av noe?
›› Av Christin Thea Wathne

H

va har leger, sykepleiere, radiografer, politi, lærere og andre som
jobber i offentlige virksomheter felles?
Jo, deres arbeidsmotivasjon er i tråd
med såkalt «public service motivation»
hvor folk motiveres av oppgaver vi
gjerne finner i offentlig sektor. De er
andre-orienterte og opptatt av å bidra
til samfunnet. For eksempel sier mer
enn 9 av 10 politiansatte seg enig i at å
se at man som politi kan gjøre en forskjell for enkeltmennesker er en sterk
motivasjonskilde i arbeidet.

Målstyringen er blind for oppgaver
som ikke kan telles

Men hva skjer med arbeidsoppgavene i
den offentlige sektor, oppgaver som i
statens medarbeiderundersøkelse fra
2016 kalles «statens gull» fordi de skaper
vilje til innsats blant ansatte? Vi ser
klare tendenser til at arbeidsoppgavene
er under press fordi statens målstyringsfokus er blind for oppgaver som ikke
kan telles.
Målstyringssystemet i staten er ikke
tilpasset oppgavenes kompleksitet.

Referanser:
1
Wathne, C., & Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet. (2015). Som å Bli Fremmed I Eget Hus:
Politiets Opplevelse Av Mening Og Motivasjon I Lys Av Nye Styringssystemer, Nr. 86, XVIII, 440, 58.
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Mange av oppgavene i offentlig sektor
er ikke av en slik art at de kan deles
opp og puttes inn i et målstyringssystem og fortsatt gi mening. I politiet er
det åpenbart at oppgavenes kompleksitet gjør det vanskelig å lage gode mål
for deres virksomhet. Skal for eks. et
lavere antall registrerte førstegangs
kriminelle forstås som at politiet ikke
har gjort en god nok innsats på om
rådet, eller skal de tolkes som at det er
gjort et godt forebyggende arbeid med
å få ned antall førstegangskriminelle?

Vi ser klare tendenser til at arbeidsoppgavene
er under press fordi statens målstyringsfokus er
blind for oppgaver som ikke kan telles.

Christin Thea Wathne

Og hvorfor blir måltall for antall utviste
utenlandske statsborgere koblet til
kriminalitetsforebyggende siktemål
(Egge & Gundhus 2012)? Med andre
ord sier mange av tallene alene ganske
lite, og de kan feiltolkes og gi oss gal
informasjon om utviklingen i sam
funnet. Et annet viktig poeng er at de
beste resultatene av politiets innsats
ikke kan måles. For hvordan måler
man den kriminaliteten, de konfliktene
og de personlige tragediene som aldri
så dagens lys på grunn av politiets
innsats? Når arbeidet fragmenteres
og oppgavene ikke kan løses på en
meningsfull måte, mister ansatte følelsen av rytme, flyt og sammenheng i det
de gjør, de blir fremmed i sitt eget hus
(Prætorius 2007: 27).
Hvis målstyring skal fungere godt,
må organisasjonens særegne egenskaper
tas med i vurderingen, og det må ut
vikles systemer som kan håndtere
motstridende og flersidige måleindikatorer. Dette er ikke tilfelle i politiet.
Hele 3 av 4 politiansatte mener at målog resultatstyringssystemet bidrar til
at politiets innsats blir styrt mot oppgaver som er lette å måle, men mindre
viktige. Mindre enn to av ti er enige i at
mål- og resultatstyringssystemet måler
godt politiarbeid. Mens 1 av 4 ledere sier
seg enig i at mål- og resultatstyringssystemet motiverer i arbeidet, sier
færre enn 1 av 10 ikke-ledere det samme.
Når kun de målbare
oppgavene anerkjennes

Selv om mer enn 9 av 10 politiansatte
motiveres av å gjøre en forskjell for
enkeltmennesker, mener 3 av 4 politifolk at mange av politiets hjelpeopp

gaver overfor publikum ikke blir verdsatt i organisasjonen. Like mange
oppgir at de må avvise publikum de
mener burde ha fått hjelp fra en til
flere ganger i uken. Når politiet må
avvise publikum som ber om hjelp,
oppleves dette som mer belastende
enn trusler og vold.
Målstyringen bidrar til at politiets
innsats rettes mot de målbare oppgavene. Særlig politiledelsen har et
press på seg om å oppnå et antall saker
som tilfredsstiller måltallene som er
satt opp. Dette kan flytte fokuset fra
publikums utfordringer med kriminali-

forholdene (for eks besparelser på
bemanning, utstyr osv) er overordnet
det å utføre oppgavene på best mulig
måte etter faglig standard. Ansvarlighet dreies bort fra en faglig ansvarlighet og i retning av en ansvarlighet som
handler om å stå til ansvar for måltall
og økonomi slik en bedriftsleder gjør.
Gjenskinnet av hvordan politiorganisasjonen rammes inn som en bedrift ser
vi igjen i en dreining av politiledelsens
språk. Ordene vi bruker om arbeidet
vårt har betydning for hvordan både
arbeidet og arbeidsplassen utvikler
seg, for språket skaper nye virkelighetsforståelser. Tidligere oppdaget
politiet kriminelle forhold og de løste
konflikter og saker. I dag produserer
de saker. Begrepene vi bruker fungerer
som instrumenter som styrer menneskelig aktivitet, og et gitt språk vil innfange
visse fakta som det finnes begreper for,

Hvis målstyring skal fungere godt, må organisasjonens
særegne egenskaper tas med i vurderingen,
og det må utvikles systemer som kan håndtere
motstridende og flersidige måleindikatorer.

Christin Thea Wathne

tet, konflikter med mer, og over til
politifabrikkens output i form av en
sak som kan telles. Da er det et paradoks at politiloven § 6, sier at tjenesteoppdragets mål skal søkes nådd gjennom
opplysning, råd, pålegg eller advarsel
eller ved iverksettelse av regulerende
eller forebyggende tiltak, og at politiet
ikke skal ta i bruk sterkere midler uten
at svakere midler må antas utilstrekkelige eller uhensiktsmessige, eller uten
at slike forgjeves har vært forsøkt
(politiloven 1995 § 6). Med andre ord
er det beste politiarbeidet noe som
aldri når statistikken.
Fokus på måltall går hånd i hånd
med fokus på økonomi: Om lag 3 av 4
politiansatte opplever at de økonomiske

mens andre blir utelatt (Gustavsen
1990/2003: 166). Tidligere var sosial
kriminalitetsforebygging et begrep
som gikk igjen i offentlige dokumenter
om forebyggende kriminalitet, mens
det i dag er så å si borte. Når vi finner
igjen begrepet, ser vi at det er omdefinert til å handle om individer i risiko
for å utføre kriminalitet (Egge & Gundhus 2012).
Til tross for at fokus på oppgaver
som kan telles bidrar til å endre politi
rollen slik vi kjenner den, finner vi
ingen bred demokratisk debatt om
hvilket politi vi skal ha. Dette kan stå
som et eksempel på et demokratisk
underskudd i en samfunnsmessig
viktig beslutningsprosess. •

Referanser:

Egge, M., & Gundhus, H. I. (2012). Social crime prevention in Norway. I: P. Hebberecht & E. Baillergeau (red.),
Social crime prevention in late modern Europe : a comparative perspective (s. 255–277). Brussels: VUBPRESS.
Prætorius, N. U. (2007). Stress: det moderne traume. Virum: Dansk psykologisk forlag.
Gustavsen, B. (2003). Strategier for utvikling i arbeidslivet. Oslo: Pensumtjeneste AS.
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Styring

faglighet

Leger og lærere er profesjoner som må basere sin praksis på klok skjønnsutøvelse.
Dette er kanskje den viktigste årsaken til at begge yrkesgruppene i den seinere tid
har stått i konflikter med sine arbeidsgivere, der selve styringen av v irksomheten
har vært en del av konfliktgrunnlaget.

›› Innlegg av Steffen Handal, leder, Utdanningsforbundet

F

or noen uker siden satt jeg og fulgte
en forelesning i medisin, som jeg
fant på Youtube. Der snakket den
britiske nevrokirurgen og forfatteren
Henry Marsh, mannen bak boka «Gjør
ikke skade: historier om livet, døden
og hjernekirurgi». Det var spennende,
også for meg som er lærer. Marsh
snakket om det han kalte «beslutningsfeil», altså avgjørelser tatt på feil
grunnlag. Under en operasjon kan det
oppstå komplikasjoner, selv om legeteamet har gått frem fullstendig
samsvarende med etablerte rutiner
og prosedyrer. Man må ikke stole så
mye på en prosedyre, at man ender
opp med å svekke årvåkenheten og
beredskapen for det uventede. Da
øker risikoen for beslutningsfeil.
Dette vet leger. Derfor kan de også
kjenne på et dilemma når de møter en
pasient som, i forkant av en alvorlig
operasjon, gjerne vil bli betrygget på at
«dette kommer til å gå fint, dette kan
vi, du kan stole fullt og helt på oss».
Da må legen velge sine ord med omhu.
Og i særlig grad dersom pasienten er et
barn, uten samme forutsetninger som
en voksen for å kunne håndtere sannferdig informasjon om kompleksiteten
og risikoen i det som forestår.
For en lærer er dette til å kjenne
igjen. Heller ikke i læreryrket er det
tilstrekkelig å gjøre ting riktig. Du må
også velge – og ha mulighet til å velge
– å gjøre riktig ting. I avveiningen
mellom ulike alternative fremgangs-
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MEDICINE
is a science
of uncertainity and
an art of probability
måter i bestemte situasjoner, er det
selvsagt viktig at lærerne er fortrolige
med et spekter av metodiske og didaktiske muligheter. De må ha en faglig
kunnskapsbase. Men de kan ikke tillate
seg å fundere hele sin beslutning i det
kunnskapstilfanget som ligger der. De
må også fortløpende vurdere hvem det
er de har foran seg og hva som er akkurat denne elevens, eller disse elevenes,
situasjon og behov.
I sin forelesning siterer Henry
Marsh den berømte professor i fysio
logi, Sir William Osler: «Medicine is a
science of uncertainty and an art of
probability». Paradoksalt nok syns jeg
det er betryggende når en faglig autoritet
som Marsh kaller sin egen vitenskap
usikker. Det indikerer at han har en
respektfull tilnærming og er åpen for
nye innsikter. Det høres rett og slett
klokt ut. Sånn tror jeg også mange
leger tenker om sitt eget yrke.
Leger og lærere er profesjoner som
begge må basere sin praksis på klok
skjønnsutøvelse. Dette er kanskje den
viktigste årsaken til at begge yrkesgruppene i den seinere tid har stått i
konflikter med sine arbeidsgivere, der
selve styringen av virksomheten har
vært en del av konfliktgrunnlaget. Både

leger og lærere skal løse helt sentrale
samfunnsoppdrag og må bygge på et
kunnskapsgrunnlag som ikke har slik
karakter at det kan omsettes i generelle
og heldekkende instrukser for hvordan
arbeidsoppgavene skal løses. Vi utøver
vår gjerning med en permanent risiko
for å tråkke feil, fordi gjerningen handler
om å håndtere komplekse situasjoner.
Ingen styringsgrep kan oppheve dette.
Derfor trenger vi god tid til faglige
prosesser der vi hele tiden evaluerer
og utvikler praksis. Derfor trenger vi
en faglig autonomi som gir oss ansvaret
for å beslutte hvilke fremgangsmåter
som er best egnet i den aktuelle situasjon.
Dette konstituerer så å si vår profesjonalitet og er den beste garanti som kan
gis for kvalitet i vår yrkesutøvelse.
Dette er også årsaken til at det går galt
når vi utsettes for styringsgrep som
kolliderer med denne rolleforståelsen.
Da Morgenbladet i høst kåret landets
ti beste forelesere, falt et av valgene på
samfunnsmedisineren Anne Kveim
Lie. Hun sa blant annet dette om sitt
arbeid med medisinstudentene: «De
blir rådville når de står overfor situasjoner uten et klart ja/nei-svar. Det
jeg forsøker å få fram i dem, er en
drøftingsferdighet. Det er et like viktig
verktøy som stetoskop og blodprøver.»
Nettopp. Denne praksisforståelsen må
også legges til grunn for styring av både
sykehus og utdanning. Fortsatt har vi en
jobb å gjøre i så måte. Kanskje kan vi
dra noe av lasset sammen? •

Hvem er best egnet
til å lede profesjonene?
Spørsmålet om hvem som er gode ledere og hva som skal til for å være en god
leder opptar mange, ikke minst i helsesektoren.1 Sykehusene er blant de faglige
mest avanserte og spesialiserte arbeidsplassene i landet, og mange spør med
god grunn om det lar seg gjøre å være leder på et sykehus uten selv å ha bakgrunn fra helseprofesjonene.2

›› Av Erik Døving, dr.oecon., førsteamanuensis, Handelshøyskolen ved HiOA

I

likhet med mange andre profesjonsutdannede havner leger og syke
pleiere ofte i en lederjobb som de i
utgangspunktet ikke er spesielt ut
dannet til.3 Samtidig er styring og
ledelse i seg selv paradoksalt i sykehus:
I kraft av sin spesialiserte og omfattende
utdanning og den profesjonelle etikken
som også ligger til grunn for profesjonsutøvelsen forventer profesjonene og
profesjonsutøverne på mange måter
å være selvstyrte.4
En populær ide er at en god leder
kan lede en hvilken som helst virk
somhet – en spissformulert variant av
denne tesen er at «allroundlederen»
som ikke er spesialist på en sektor
faktisk er å foretrekke. For eksempel
legger det store flertallet av statlige
arbeidsgivere mest vekt på lederegenskaper når nye ledere skal rekrutteres,
mens få statlige arbeidsgivere priori
terer faglig innsikt og enda færre
prioriterer innsikt i offentlig forvaltning. En konkurrerende ide er at

l ederen helst bør ha bakgrunn fra det
fagfeltet eller de profesjonene som
ledes. Denne ideen har stått sterkt
ikke minst i helsesektoren der det
lenge het at bare leger kan lede leger.
For eksempel i industrien dominerte
sivilingeniører ledersjiktet inntil
siviløkonomene etter hvert ble i flertall, til forskjell fra Forsvaret der det
ikke er tvil om at befal og offiserer
skal ha militær utdanning.
I stedet for å fokusere på forskjellige
profesjoner kan vi litt forenklet si at en
yrkesutøvers kompetanse kan deles i
fire hovedområder.
• Analytisk kompetanse som er
ferdigheter i å håndtere informasjon,
løse problemer, og resonnere logisk
og systematisk.
• Sosiale kompetanse er ferdigheter i
relasjon til andre mennesker og hvor
god man er til å samarbeide og forstå
andre. Begge deler er nyttig for helsepersonell og ledere.

• Et tredje område er kontekstuell
kompetanse som handler om å kjenne
særtrekk ved egen sektor og egen
organisasjon, kjenne medarbeiderne
som enkeltpersoner og som profesjonsutøvere, kjenne sentrale aktører og
rammebetingelser, og forstå normer og
beherske spilleregler. En undersøkelse
viste at god kjennskap til nære medarbeidere og egen organisasjon har
betydning også for spesialiserte oppgaver som hjertekirurgi.5 Det er imidlertid i lederjobber en slik innsikt i
og forståelse for egen virksomhet og
dens omgivelser er avgjørende. En
undersøkelse fant at amerikanske
sykehus med leger som toppledere
rangeres høyere i kvalitet enn sykehus
med ledere uten legekompetanse.6
Den kontekstuelle kompetansen er
trolig spesielt viktig der flere profesjoner arbeider sammen og på høyere
ledernivå et sykehus.

Referanser:
1
Døving, E., B. Elstad og Aa. Storvik (red.) (2016): Profesjon og ledelse. Bergen: Fagbokforlaget.
2
Grimsgaard, C. (2016): Bør klinikere lede i sykehusene? Overlegen, nr 3, 2016, s. 32-33.
3
Spehar, I. (2016): Gjør det vondt for leger å bli ledere? Overlegen, nr 3, 2016, s. 14-15
4
Haave, P. (2014): Legene. I R. Slagstad og J. Messel (red.): Profesjonshistorier. Oslo: Pax, s.277-311.
5
Huckman, R. S., & Pisano, G. P. (2006). The firm specificity of individual performance: Evidence from cardiac surgery.
Management Science, 52(4), 473-488.
6
Goodall, A. H. (2011). Physician-leaders and hospital performance: Is there an association? Social Science & Medicine, 73(4), 535-539.
7
Frich, J. (2016): Modeller for ledelse i sykehus. Overlegen, nr 3, 2016, s. 16-17.
8
Heldal, F.: Kald krig på norske sykehus. Dagens Næringsliv, 18. februar 2016, s. 34.
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• Sist men ikke minst har medarbeidere
oppgaverelatert kompetanse, selve
faget. Førstehånds innsikt i «selve
faget» er særlig viktig for ledere
på avdelings- og klinikknivå for allmennsykehus, mens for mer spesialiserte sykehus er det trolig viktig
også for øverste ledelse. Selv om fagkompetanse og kontekstuell kunnskap
i prinsippet er to forskjellige ting,
henger de nært sammen ved at lang
fartstid som lege eller sykepleier
samtidig har gitt innsikt i helsesektoren og det enkelte sykehus. Ved å
rekruttere fagfolk innenfra til lederstillinger sikres at lederen har inn
gående kunnskap om sykehusets
aktiviteter, fagområder og organisering. Dette er altså en god grunn for
leger som blir ledere å arbeide klinisk
deler av tiden, slik praksisen er blant
annet på Mayo-klinikken i Minnesota.
Den kontekstuelle og medisinske
innsikten må naturlig nok kompletteres med «styringsfaglig» kompetanse
fra blant annet økonomi, organisasjonsfag og juss.7
Oppsummert kan vi si at lederen rett
og slett må ha god innsikt i kjernevirksomheten for å forstå hva som er god
kvalitet i spesialisthelsetjenesten, for å
forstå faglig utvikling av staben, og i
det hele tatt for å forstå hvordan et
sykehus fungerer i stort og smått.
Sykehusene og helseprofesjonene er
verdibaserte og ledere som ikke forstår
og respekterer verdiene kan ikke selv
vente respekt og det er fare for kollisjon
mellom «profesjonsverdenen» og
«styringsverdenen». 8 •
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Tariffkurset 2017
Tradisjonen tro var årets tariffkurs for
Overlegeforeningen lagt til Danskebåten,
men vi er ikke bakstreverske. Det startet
med innovasjon og nytenkning.

›› Av Ulla Dorte Mathisen, styremedlem Of

T

homas Anglero, innovasjons
direktør i IBM Norge, fortalte oss
om dr. Watson. Angleros budskap var
at selv om Watson er en svært god
diagnostiker, erstatter han ikke det
menneskelige. «Augmented intelligence
is a better expression than artificial
intelligence.» Watson er der for å gi en
anbefaling til legen basert på å ha lest
all tilgjengelig, oppdatert informasjon.
Watson er derfor ingen konkurrent,
men en god rådgiver. Anglero viste
som eksempel til at Watson «siftet
through 20 million cancer research
papers and came up with the proper
diagnosis within 10 minutes, suggesting
a new treatment that has since been
more effective». At overleger aldri
ville bli overflødige, var musikk i våre
ører etter en høst preget av mistillit
og strid.
Etter denne innledningen var resten
av kurset viet høstens Akademikerstreik og veien videre. «Har arbeids
giversida blitt tøffere? Streikehøsten
2016» var neste tema. Janne Lises
datter Håkonsen, lokomotivfører i
NSB Oslo og tillitsvalgt i Norsk Lokomotivmannsforbund, ga oss et tilbakeblikk på høsten 2016 som var preget
av streiker og uro. Det var ikke mindre
enn syv streiker som ble gjennomført
i løpet av høsten. Fire av disse varte
rundt én måned eller mer. En fellesnevner for streikene var at det var ikke
penger som var stridstemaet, men
saker som gjaldt arbeidsvilkår og medbestemmelse. Håkonsen pekte på at
arbeidsgiversiden beveget seg bort fra

den norske modellen, og ga oss inspirasjon til å kjempe videre. Vi kjemper
ikke alene. Kampen for det viktigste
konkurransefortrinnet vi har, den
norske modellen, er en kamp som
er verdt å ta. De kollektive avtalene
holder orden på arbeidslivet, og vi
må ha et sterkt og reelt streikevåpen
i kampen for et ordnet arbeidsliv, sa
Håkonsen. «Når urett blir rett, blir
motstand en plikt! Alt går bra til slutt.
Er det ikke bra, er det ikke slutt. Vi gir
oss aldri!»
Kirsten Nesgård, seniorrådgiver i
Norsk sykepleierforbund (NSF), fortsatte med å snakke om arbeidstids
utfordringer sett fra sykepleiernes
ståsted. Sykepleierne er våre viktigste
allierte både i arbeidet på sykehusene
og i kampen mot Spekter. De strir med
de samme problemene om enn i en litt
annen variant. Langvakter eller 12timersvakter og vakt annenhver helg
er noe arbeidsgiver gjerne vil ha for å
få turnusene til å gå i hop. Kanskje det
blir en realitet for framtidens leger.
Nesgård oppfordret til at yrkesgruppene
står sammen og forsvarer arbeidsmiljøloven, og hun råder til samarbeid
sentralt og lokalt.
President Marit Hermansen var
med oss på turen til København. Hun
snakket om sentralstyrets satsningsområder. Hun hadde videre gjort seg
noen refleksjoner om hvordan vi
kommer videre etter streiken. Vi må
forholde oss til Spekter og RHF-ene
foreløpig. Det er lite som tyder på at
de skiftes ut verken med en blå-blå

Begge foto: Jon Helle

regjering eller en rød-grønn regjering.
Det betyr at vi må kunne samarbeide
videre.
Vi var også glade for å ha med oss
den nye Akademiker-lederen Kari
Sollien. Vi håper hun klarer å gjennomføre det hun har som mål. Dette er en
mulighet til å påvirke der hvor makta
rår.
Båten la fra land på en noe kald og
hustrig vinterdag. Vi fortsatte å diskutere veien videre. Heldigvis uten store

bølger selv om det blåste friskt over
Skagerak. Forhandlingssjef Hanne
Gillebo-Blom snakket om Rikslønns
nemnda. I skrivende stund venter vi
spent – og med forsiktig optimisme
– på avgjørelsen.
Torsdagen startet med Ylf-leder
Christer Mjåset som fortalte om situasjonen i sykehus sett fra Ylf sitt ståsted.
Kalenderplaner er innført på noen
sykehus og presset fra arbeidsgiver er
størst mot hans medlemmer foreløpig,

men vi står sterkere sammen. Utford
ringene som ligger foran oss, er felles
for Ylf og Of. Sykehuslegeforeningen
er kanskje fremtiden.
Tariffkurset avsluttet med strategidebatt. Det var stort engasjement.
Det vi sitter igjen med etter årets
tariffkurs er dette: Vi gir oss aldri!
Vi hadde et hyggelig samvær med
gode kollegaer. Nå ser vi fram mot
vårens vakreste eventyr:
Lønnsforhandlinger. •
OVERLEGEN 1-2017
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›› Av Jon Helle, Ofs leder

Begge foto: Edith Stenberg

P

artene hadde hvert sitt innledningsforedrag, avbrutt av spørsmål fra
nemnda. Hovedfokus fikk planlegging
av arbeidstid for leger. De øvrige temaene var passiv tilstedevakt (krav om
1:1-beregning), vaktfritak for gravide i
siste trimester og virkningstidspunktet
for lønnsoppgjøret.
Helseforetak har ensidig endret en
40 år gammel praksis med rullerende
vaktordninger. Spekter har støttet
og fremmet denne endringen, som
Legeforeningen er sterkt i mot.
Akademikerne fremmet påstand om
at «Arbeidsplaner skal settes opp og
rullere etter et fast mønster basert på
antall leger i vaktsjiktet». Dette ruller
ende mønstret står sentralt i å sikre et
kollektivt vern for legene. Spekter
kunne ikke skjønne hva som ligger i
begrepet k
 ollektivt vern og sa dette
kun var en begrensning av arbeids
givers styringsrett.
Et sentralt tema for Akademikerne
var om nemnda har kompetanse til å
fastsette tariffavtale som gjør unntak
fra arbeidstidsbestemmelser i arbeidsmiljøloven. Altså om nemnda kan
påtvinge oss unntak fra arbeidsmiljø
loven. Akademikerne mener nei og
fremhevet at arbeidsmiljøloven er en
vernelov fordi arbeidsgiver er den
sterke part. Spekter mente at kompetansespørsmålet var å forstå som et
angrep på Rikslønnsnemnda fra
Akademikerne.
Et annet tema for uenighet var om
arbeidstidsspørsmålet er en interesse
tvist (Akademikerne) eller rettstvist
(Spekter) som hører hjemme i Arbeids
retten.
Spekter prosederte på at en rekke
goder i tariffavtalen var kompensasjon/
motytelse til legene (f.eks. utdanningspermisjonen/«overlegepermisjon»)

Foto: Thomas Barstad Eckhoff

Mandag 13. februar ble nemnda satt med ni personer for å løse konflikten
mellom Akademikerne og Spekter. Etter fire timer var det hele over og nemnda
trakk seg tilbake for å treffe avgjørelsen etter ca. to uker. Avgjørelsen blir
gjeldende tariffavtale til 30.04.18.

Våre prosessfullmektiger Bjørn Ove Ekern Kvavik og Jan Eikeland.

som ble tatt inn i A2 i 2002 for at de
hadde gått med på unntak fra arbeidsmiljøloven. Spekter hevdet at disse
kunne falle hvis unntaket fra arbeidsmiljøloven ikke ble videreført. Legeforeningen bestred dette på det sterkeste
og viste til at andre forhold ligger bak
bestemmelsene.
Spekter var tydelig på at unntaket
er helt avgjørende for å ivareta sørgefor-ansvaret. Spekter var samtidig klar
på at den enkelte lege har et valg om
man vil jobbe utover 38 eller 40 timer
i gjennomsnitt pr uke.
Akademikerne fremmet påstand om
at virkningstidspunktet for lønnsoppgjøret for legene fastsettes til 1. januar
2016, subsidiært 19. juni, atter subsidiært
26. juli. Spekter la i prinsippet ned
påstand om videreføring av avtalene
og lønnsregulering fra tidspunktet for
streikens slutt, 11. oktober.
Det blir spennende å se om nemndas
avgjørelse skaper ro eller ender med
langvarig strid. •

Soki Choi gjestet Oslo

«Hvorfor fortsetter vi å gjøre
ting vi allerede vet ikke virker?»
Helsetjenesteaksjonens bok-utgivelse «Helsepolitikk – det finnes løsninger»
dannet bakteppe for et debattmøte på Litteraturhuset i Oslo 26. januar.
Invitert gjest for anledningen, Soki Choi, forsøkte å besvare den paradoksale
problemstillingen. Choi har bakgrunn fra privat sektor, men har beskjeftiget
seg med sykehusorganisering, og fusjoner. Hennes doktoravhandling
analyserte Karolinska-fusjonen.1

C

hoi innledet med en beretning om
hennes fars reise fra Korea til
Sverige på 70-tallet. Han kom fra et
land delt mellom rå-kapitalisme i sør
og dogmatisk kommunisme i nord. I
Sverige møtte han sitt idealsamfunn;
et samfunn basert på gjensidig tillit
mellom menneskene, og autonomi i
arbeidslivet. Det skandinaviske gullet.
Choi beskriver New Public Management som et sett reformer avledet av
politikken Thatcher og Reagan førte
etter 70-tallets oljekrise. På enkelte
områder var politikken kanskje vel
lykket, men på andre områder, og særlig innen helsesektoren har det «varit
en otrolig mismatch». Blant tiltakene
vi vet at ikke virker er stadige fusjoner
til større enheter. I sykehus mislykkes
9 av 10. Likevel fortsetter vi.
Hvorfor, og hvordan kunne vi i
Skandinavia - som blir betraktet som
mønstersamfunn i mange av verdens
land - skusle bort vår tillitsbaserte
modell, og erstatte egne løsninger
med angloamerikanske reformer som
vi forskningsmessig vet at ikke virker?
Choi peker ikke på en enkelt faktor,
men ulike sammenfallende krefter
som forklaring. Politikere som ønsker
å sette et avtrykk. Konsulenter som

1

››

Av Christian Grimsgaard, nestleder Of

lever av reformene, men også faglige
interessenter, som Karolinska institutet
i Stockholm-fusjonen. De ønsket et
større grunnlag for egen forskning.
Ulike konstellasjoner av interesser
danner fruktbar mark for skiftende
management-trender, som regelmessig
når oss rundt syv år etter oppstandelsen
i USA.
Og når vi som jobber i virksomhetene
får høre om de siste reform-tiltakene er
det for sent, ifølge Choi. Avgjørelsene
er allerede tatt, i rom vi ikke har tilgang til. I stedet for å ta del i utviklingen
av virksomheten havner vi derfor i et
reaktivt mønster, hvor vi protesterer
mot reformer som tres ned over hodene
våre. Men selv om reformene samlet
sett mislykkes gang etter gang, kan de
likevel være vellykkede for en engere
gruppe «stake-holders».
Choi presenterer ingen enkel løsning
på dette sammensatte problemet, men
er opptatt av at vi må ta et skritt videre.
Fra misnøye og en reaktiv posisjon,
til aktivt å bidra til en ny kurs. Chois
resept er å vende tilbake til våre røtter,
med gjenoppdagelse og utvikling av
våre egen skandinaviske modell. Ingen
har bedre forutsetninger for å få dette
til enn de skandinaviske land. •

https://openarchive.ki.se/xmlui/bitstream/handle/10616/40275/thesis_soki.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Et liv som
barnelege
i eget hus
Året er 1980. Vi sitter i eget hus på Tjøme, har en gutt på 3 år, og jeg jobber i
almenpraksis i Tønsberg. 2 år på bl.a. ØNH i Bergen for å finne noe midt mellom
kirurgi og indremedisin var topp sosialt. Det lærte meg imidlertid at jeg ikke var
noen kirurg. I Tønsberg fant jeg også fort ut at jeg heller ikke var almenlege.
Beskjed fra kolleger at færre enn 4 pasienter pr time var økonomisk underskudd, satte en rask stopper for videre almenlegekarriere. Det var ikke min
måte å jobbe på.

av Bjørn H. Halvorsen,
›› Innlegg
Tønsberg – Barnelege i 35 år

S

å da et 3 mnd vikariat ble utlyst
på Barneavdeling ved Vestfold
sentralsykehus, søkte jeg, ble ansatt
og har siden vært der i nær sagt alle
funksjoner. Ylf og Of tillitsvalgt i 20 år,
Ylf styret, sentralstyret, kortvarig sjefs
lege, avd. sjef og avdelingsoverlege i 11 år
og sett et fag i rivende utvikling og en
organisasjonsstruktur som nesten ikke
ligner engang på 1980.
Den gang var Wefring sjef. Det var
aldri noen tvil om hans autoritet faglig
og organisatorisk. Hver formiddag var
det klinikker der alle innlagte siste døgn
påny ble undersøkt og ny anamnese
ledet av han. Bedside teaching i praksis.
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Litt kjedelig av og til, men hva vi lærte!
Det var 4 – delt tilstedevakt fra morgen
til 16 dagen etter. Slitsomt og lite familievennlig. Dette var en av hovedsakene
vi arbeidet med i min tid i Ylf. Nå er
vakthyppigheten lavere og vaktene
kortere. Helt klart et betydelig framskritt. Tilstedeværelsen og kontinui
teten for leger i utdanning kan imidlertid være en utfordring, og noe har vi
tapt på veien – det er jeg helt sikker på.
Organisasjonen var enkel. Det var
en sjef – avdelingsoverlegen som hadde en oversøster «ved sin side«. Det var
ikke noe 3. eller 4. ledd – direkte tilgang til direktøren. Hans stab var 3 – 4

personer. Derfra var det rett til Fylkeshelsesjefen. Det er en gåte at det fungerte. Hva er det i dag – tross alt bare
vel 30 år seinere – som rettferdiggjør
en analyseavd på 10 – 11 personer,
en HR ?? (for et navn) avdeling på det
samme, en økonomiavdeling på 20
personer, klinikker, avdelinger, seksjoner
med hver sin leder og laaaang vei opp.
Er det så mye vanskeligere å drive en
organisasjon i dag?
Når gikk det galt? --- enkelt tror jeg.
Den dagen ansatte og ledelse sluttet å
stole på hverandre. Den dagen alt skulle
registreres og rapporteres – alt skulle
måles. Den dagen vi fikk Gatt. Den

Jeg må innrømme at
jeg ofte ga litt faen og
egentlig gjør det fortsatt

Bjørn H. Halvorsen

dagen vi fikk timebank. Den dagen
noen begynte å fortelle oss hva vi skulle
gjøre, hvordan vi skulle drive klinikk,
hvor mange pasienter vi skulle ha ila
dagen osv. Den dagen sykehuspartner
kom på banen og f. eks bestemte navn
på scannede dokumenter som vi hadde
store problemer med å finne igjen. Jeg
hadde et veldig enkelt motto da jeg var
leder: «Hvis folk trives, gjør de en god
jobb«. Hvis noen var ute etter å lure
meg, ville jeg likevel oppdage det.
Økonomi har alltid hatt fokus. Ramme
ga alltid underskudd, med litt mer
ramme året etter. Det var alltid lettere
å få tilgivelse enn tillatelse. Nå inn
kalles vi til klinikksjef og får et enkelt
spørsmål eller kanskje heller en enkelt
beskjed: «Hvordan kan du øke inn
tekten?« Svaret er jo like enkelt som
spørsmålet – legg inn 4 pasienter
ekstra pr uke, og inntekten øker med
2 mill pr år.
Vi har et finansieringssystem som
er fullstendig selvmotsigende. Dep.
og direktorat: Mest mulig poliklinikk
og dagpasientbehandling. Direktør og
klinikksjef: Øk inntekten, dvs legg inn
flere pasienter. Poliklinikk er jo rent
underskudd. Hvis en unge med bronchiolitt kommer kl 18 – 19 i avdelingen
og foreldrene gjerne vil sove hjemme
etter at alle prøver er tatt og behandling startet, må vi selvsagt permittere
han gjennom natten til neste morgen.
Utskrevet kl 23 utgjør kr 20000 forskjell i inntekt. En økonomvenn sa til
meg: «Skjønner ikke helsebyråkrater at
handling følger pengene?« Kampen om
DRG ned på minste sengepost er slitsom og fullstendig bortkastet energi.
Men noen ønsker jo et slikt system.
Noen ønsker jo at en sekretær og jeg
skal sitte noen timer hver 14. dag å gå
gjennom siste 14 dagers innleggelse
med diagnose og bidiagnose. Noen har
laget en grouper der vi i detalj finner
hva vi får som inntekt. «Den skal jo

ikke brukes ned på avdelingsnivå« sier
direktoratet. Nei vel, men hvor naiv går
det an å bli? Når fokus fra lokal leder er
å tjene mer penger, kan jo ingen sentralt
tro at man ikke bruker det verktøy man
har, helt ned på minste enhet.
Ved vårt sykehus har vi heldigvis en
direktør som fortsatt ser verdien av
sekretærer i avdelingen og ikke på et
fjernt kontor. Heldigvis har han også
holdt seg unna talegjenkjenning – ikke
alle direktører har skjønt det.
Siste byggetrinn i vårt sykehus i Vestfold står for døren, og det planlegges i
detalj. Behov for legekontorer ser man
imidlertid ikke. Av og til lurer jeg på
om arkitekter og ingeniører vet hva vi
driver med på et sykehus. Hadde det
ikke vært for våkne leger og sykepleiere,
ville resultatet av utbyggingen vår og
nytt barnesenter blitt en katastrofe.
Det verste er at det gjentar seg i alle
utbygginger. Man bygger for lite og

forholde meg til dumme regler».
Da jeg traff henne seinere og
konfronterte henne med uttalelsen,
syntes hun jeg skulle fortsette med
det. Det betyr at man kanskje ikke
alltid skal følge såkalte pålegg. Jeg har
merker at en slik strategi som regel
ikke får konsekvenser av betydning.
Du blir ikke sagt opp og får knapt kjeft.
Vær litt pragmatisk – ikke alt er like
viktig – verden går videre.
Faget og mulighetene i faget har
utviklet seg voldsom. Men --- unger
er unger i dag som i 80 – årene. Vi
prøver fortsatt å se familiene som en
helhet og prøver å ta et totalansvar
for kronisk syke barn som jeg har hatt
mest med å gjøre. Tilbakemeldinger
at vi får det til, har gitt meg overskudd
til å fortsette.
Så når «Dagens medisin» sammen med
andre kårer Helse-Norges mektigste,
må jeg si jeg er veldig enig med Wasim

Helseminister og direktører kan ha sin makt
og mene akkurat hva de vil, men jeg bestemmer
hvor mye tid og ressurser jeg skal bruke på
barn med cancer og diabetes.

Bjørn H. Halvorsen

tenker fortsatt i kontorlandskap selv
om alle andre bransjer etter hvert har
forlatt det. Her hos oss hadde man ikke
engang tenkt kontorlandskap. Denne
manglende forståelse gjør at man føler
seg fremmed. Avgjørelser tas av folk
som stort sett aldri har møtt en pasient
og som ikke vet noe om hva det betyr å
sitte med foreldre til kroniske syke
barn for eksempel.
Jeg er glad jeg ikke er leder i dag.
Kanskje var jeg vel pragmatisk også
den tiden jeg var leder, og det er kanskje ikke tilfeldig at min klinikksjef
av og til betegnet meg som en løs
kanon på dekk. Jeg må innrømme at
jeg ofte ga litt faen og egentlig gjør
det fortsatt. Kanskje flere burde
gjøre det. Da kjenner man seg litt
bedre og føler seg ikke så styrt av
andre. Uten å vite det har jeg kanskje
levd litt etter det Astrid Nøkleby
Heiberg sa til Brenner på TV: «Jeg er
blitt så gammel at jeg ikke g
 idder

Zahid. Selvfølgelig har vi makt. Selv
følgelig tar jeg meg den tiden jeg trenger
til familier i krise og til barn som har
det vanskelig. Selvfølgelig skal ingen
fortelle meg hvordan jeg skal drive min
medisin eller avdelingens medisin
overfor våre pasienter. Helseminister
og direktører kan ha sin makt og mene
akkurat hva de vil, men jeg bestemmer
hvor mye tid og ressurser jeg skal bruke
på barn med cancer og diabetes.
Så får HR, analyse, økonomi, Gatt og
sykehuspartner holde på med sitt. De
er sikkert fornøyd og lykkelig der de
sitter på sine kontorer. Tema var om
jeg føler meg fremmed i eget hus. Nei
- egentlig ikke. Jeg har flotte kolleger
og har mye makt i egenskap av min
utdannelse og praksis. Sykehuset i
Vestfold og Legeforeningen har gitt
meg mye – spennende oppgaver, lederutdanning, utfordringer, posisjoner,
innflytelse og tid til pasienter. Jeg angrer
egentlig på veldig lite og trives fortsatt. •
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Om fastspikring av pendler
- med befolkningens helsetilstand som ledestjerne
Et liv som lege kan inneholde så mangt. Noen sitter i 40 år på et
laboratorium, forlater det nesten ikke. Andre er byråkrater, i beste
Weberianske betydning, og har ikke personlig forhold til pasienter. De
fleste av oss fokuserer på pasientrettet arbeid, det er det vi er utdannet til.
Men i stadig mindre grad gjør.

›› Innlegg av Brynjulf Ystgaard, St. Olavs Hospital, Trondheim

V

i i kliniske stillinger bruker mer tid på papir og PC,
samtidig som stadig flere blir rene kontorrotter. Og det
kan vel forklare at en økning fra 8178 leger i Norge i 1980 til
nå 29157 leger kan skje uten at det oppstår arbeidsledighet.
At man går fra 456 innbyggere pr lege i 1981 til 213 i 2009 vil
nødvendigvis påvirke arbeidsforhold og sosial status for hver
enkelt av oss, og for gruppen som helhet. For pasientene
er det helt sikkert en god ting; at Averøya med 5000 inn
byggere på 70-tallet var betjent av én lege, var helt sikkert
utilstrekkelig. Måten vi lærte kirurgi på, see one, do one,
teach one, på 80-tallet var kritikkverdig. Så verden går framover, vi gjør mer nå, og vi gjør det bedre.
Så hvorfor all den misnøye vi ser rundt oss? Har den vært
her hele tiden? Trondheim Hospital hadde i 1920 to reserveleger. Disse var underordnet Overlegen, en kirurg. I tillegg
hadde sykehuset en smittevernlege, en indremedisiner, som
også var underordnet Overlegen. Reservelegene bodde på
sykehuset, hadde vakt annenhver dag, og kunne kun forlate
sykehuset når de ikke hadde vakt, dersom Overlegen tillot
det. Det er forståelig at Legeforeningen ble drevet av underordnete leger, med bedring av arbeidsforhold som primært
fokus. Overlegene trengte ikke Legeforeningen, de satt med
makten. Både på sykehus og i sentrale organer. Når sykehusutbyggingen startet for alvor, etter andre verdenskrig, sørget
Karl Evang for at sentrale embeter var besatt av leger. Denne
trenden snudde ikke før på 70-tallet, men da snudde den
relativt raskt. Og komplett; byråkratene har nå formell og
faktisk k
 ontroll med administrasjonen av vårt helsestell.
Enten de er jurister, økonomer eller medisinere...
Er dette en fordel? Det avhenger av hvilke parametere
man måler med. Økonomistyringen er uomtvistelig blitt
bedre, fokus på bunnlinja har høy prioritet over alt. Og det
er jo bra, de årlige budsjettkrisene på 90-tallet påvirket
driften i negativ retning. Tønnes foretaksmodell smakte av
New Public M
 anagement, men må også sees på som et forsøk på å få styrbar økonomi i institusjonshelsetjenesten.
Manglende inngangssaldo vanskeliggjorde dette, likeledes
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viste Magnussen-utvalget ulikheter i finansiering av de forskjellige foretak. Foretaksmodellen stimulerte heller ikke til
kontinuitet i helsetjenesten, samhandlingsreformen var et
halvhjertet forsøk på å bedre dette. Det er vanskelig å se at
noen bedring har inntruffet, «samhandlingen» minner mest
om 1. verdenskrig med partene i hver sin skyttergrav med
ønske om å dytte så mye som mulig av utgiftene på den
andre parten. Og begge parter bruker penger til dette,
penger som ikke går til pasientbehandling.
Har alt dette hjulpet de som systemet skal betjene; pasient
ene? Mye har som sagt blitt bedre, bedømt ut fra det som
foreligger av kliniske evalueringer, behandlingsvolum og
pasienttilfredshetsundersøkelser. Men hvorfor? Og vil bedringen fortsette? Vi har å gjøre med bedrifter med kompetansen nærmest pasienten, på «gulvplanet». Ledelsens
primære oppgave er å legge forholdene til rette slik at de
med direkte pasientkontakt kan gjøre en god jobb. Og å
sørge for at nødvendige endringer og tekniske nyvinninger
blir implementert. Ved St. Olav er vi på ingen måte sikre på
at så skjer. Et ortogeriatrisk prosjekt viste nytteverdien av et
tett samarbeid mellom geriatere og ortopeder i behandling
av lårhalsbrudd. Etter prosjektperioden ble denne reformen
likevel ikke satt ut i livet, fordi dette kunne påvirke bunn
linjen i regnskapet i negativ retning. Det samme ser vi i behandlingen av denne økte pasienttilstrømmingen mange
sykehus opplever. Dette er ikke bare et nasjonalt fenomen,
NHS i England opplever det samme. I følge helseminister
Jeremy Hunt er det pasientenes skyld, den økte pasient
tilstrømmingen er unødvendig. Toner vi også har hørt her
hjemme. Økonomistyringen prioriteres foran pasientenes
subjektive og objektive velbefinnende. Noe som ikke lover
godt for fremtiden.
Reformer har det vært mange av. Noe som er rimelig, gitt
dynamikken i vår medisinske verden og i samfunnet som
helhet. Derfor er det litt forbausende at den siste reformen,
en ny spesialitetsstruktur, lager flere og mindre bokser med
kortere utdanningstid, med andre ord en mer detaljstyrt

Ledelsens primære oppgave er å legge
forholdene til rette slik at de med direkte pasientkontakt kan gjøre en god jobb. Og å sørge for at
nødvendige endringer og tekniske nyvinninger
blir implementert.

Brynjulf Ystgaard

Mattias Adolfson

 rdning. I en tid hvor endringer skjer raskere enn noen
o
gang. Hvor Karolinska planlegger en driftsmodell på tvers av
spesialiteter, med temaorganisering som cancer og traume
for sengeenhetene i en matriseorganisasjon med innsats
faktorene på tvers. I en tid hvor Harvard Business Review
spekulerer om når leger og jurister erstattes av computer
basert automatisering. Det har skjedd store endringer i min
yrkesaktive tid. Dette vil etter all sannsynlighet gå enda
raskere de neste 20 årene. Dette skulle tilsi en helt annen
formaljuridisk tilnærming til spesialitetsstruktur enn det som
vi nå er i ferd med å gjennomføre. Spesialistutdanningen må
måles mot kvalitative mer enn kvantitative formalia. Vi kan
ikke forlange at yngre kolleger må endre spesialitet hvert
tiende år, strukturen må ta høyde for dette. Teknologi, demo
grafi og epidemiologi vil framtvinge store endringer, vi må
være i stand til å møte disse. Da må vi løfte blikket opp
fra regnskapets bunnlinje og ren produksjonstenkning. Og det tror jeg ikke byråkratene er i
stand til. Pendelen må svinge tilbake; forhåpentligvis finner vi en gylden middelvei der
vi kan spikre pendelen til veggen og
møte framtida - en enhetlig
helsetjeneste underlagt et
forvaltningsnivå, med
befolkningens helsetilstand
som ledestjerne. Noe vi ikke er
i nærheten av i dag! •
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Kommunikasjon
Kommunikasjon er en kunst. Helseminister Høie
behersker denne kunsten. De av oss som har
fulgt ham lenge, ser og hører hvor dyktig han har
blitt, både i få frem det budskapet han ønsker,
men også i å ikke snakke om det han ikke ønsker.
Han har holdt årets sykehustale, og han har opptrådd på Legeforeningens lederseminar.
En ting er hva man sier, noe annet er det man
ikke sier. Noe fordi man forbigår det i taushet,
men noe er den non-verbale kommunikasjonen.
Den kan det faktisk bli rettsak av.
Alle husker vel diskusjonen om hvor det nye
sykehuset på Nordmøre skal plasseres. Molde
eller Kristiansund. Hadde helseminister Høie gitt
styreleder Kinserdal et bekreftende nikk under en
samtale, som aksepterte at Molde ble valgt?
Har Høie gitt Spekter føringer på hvordan
arbeidsplanene til legene skal organiseres.
Kan han i det hele tatt noe om kalenderplaner,
årsplaner, rullerende planer? Spekter hevder
at deres standpunkter og krav i forhandlingene
med Akademikerne kommer fra politiske føringer,
mens Høie selv skriver i Dagens Medisin etter
streiken: «I mine krav til de regionale helseforetakene har jeg ikke tatt stilling til forskjellige
arbeidsplaner».(DM 20.10.16)
Spørsmålet blir om Høie her kommuniserer
ved å ikke si noe, eller om han har hatt nok en
non-verbal kommunikasjon, eller om han
dobbeltkommuniserer?

« Haukugle»
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Et sted der det fungerer….
Som klinikktillitsvalgt for overlegene ved Ringerike sykehus har jeg fått en
forespørsel fra tidskriftet «Overlegen» å si om sykehuset under ledelse av direktør
Per Bleikelia er så bra som man får inntrykk av i aviser og andre media.

›› Av Lars Thoresen, Ringerike sykehus
Først litt fakta og historikk:

Ringerike sykehus har rundt 85 000 innbyggere i sitt
nedslagsfelt. Sykehuset ligger i utkanten av Hønefoss by i
Buskerud fylke. Ringerike sykehus har vært og er et stort
lokalsykehus med akutt funksjoner innen kirurgi, ortopedi,
gynekologi/fødsel, indremedisin, anestesi, radiologi og
laboratorie tjenester. I 2016 behandlet vi på Ringerike
sykehus 13000 innlagte og 51000 polikliniske pasienter.
Helseforetaket Vestre Viken som ble opprettet i 2009
omfatter foruten Ringerike sykehus, Kongsberg, Drammen
og Bærum sykehus. Med opprettelsen av Vestre Viken ble
sykehusstrukturene vesentlig endret og ledelsen lokalisert
til Drammen sykehus. Ringerike sykehus gikk fra å være
sykehus til å bli klinikk. Vi sto etter opprettelsen av Vestre
Viken foretak igjen med et «sykehus» uten leder.
Vårt viktigste anliggende var å få stedlig ledelse tilbake på
Ringerike og på høsten 2011 snudde ledelsen i Vestre Viken
etter press fra flere kanter. Stedlige direktører ble ansatt
ved hvert sykehus i foretaket og Per Bleikelia ble ansatt som
direktør ved Ringerike sykehus.
Per tok de ansatte med begeistring fra han begynte i sin
stilling i februar 2012. Med stort engasjement og involvering av ansatte har han snudd pessimisme til optimisme på
sykehuset. Han kaller seg tilrettelegger, men at han også er
sjef med «stor S» er det ingen tvil om. Han jobber mye, er
ofte å se på sykehuset på ettermiddagene og i helgene.
Han er uformell i stilen og lett å komme i kontakt med.
Han er svært dyktig på strategi og informasjon. Allmøter
holdes flere ganger i året med aktuell status og fremtidige
planer. Han fremfører budskapet med innlevelse og entusiasme og han har formidlingsevner og resultater som gjør at
vi tror på han. Han tar seg daglig runder rundt i sykehuset,
prater med folk og hører deres meninger. Jeg får inntrykk
at ingen sak er for liten eller for stor for ham. Han rydder
papir på golvet og får skiftet ut slitte møbler og gulv når det
er behov. Han vil at det skal se rent og ordentlig ut for pasientene og for de ansatte. Han er oppmerksom på mennesker
som han møter enten de er ansatte, pasienter eller pårørende.
Han hilser og spør hvordan det går og plukker gjerne opp
ideer på sin ferd gjennom sykehuset. Han er på fornavn med
mange av de rundt halvt tusen ansatte.
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Vi ser at han jobber hardt for vårt sykehus og vi vet at han
kjemper kamper som er nødvendig innad og utad for å styrke
sykehuset. Alle tillitsvalgte involveres med møter hver 14 dag
med direktør og nærmeste ledelse. Vi har fått tydelig signaler
på at han ønsker seg engasjerte medarbeidere og tillitsvalgte
som sier fra og tør utrykke sine meninger. Jeg får det inntrykket at han stiller strenge, men ikke urimelige krav til
ledere på de ulike avdelinger på sykehuset. Jeg ser resultater i
form av en gradvis styrkning av sykehuset og vårt tilbud til
befolkningen. Å holde budsjett er viktig for ham og innenfor
den økonomiske ramme er hans hovedmål god kvalitet på
pasientbehandlingen.
Sengekapasiteten er økt siste årene. Nye leger og syke
pleiere har blitt ansatt. Siste 2 år er det på medisinsk avd
eling ansatt en onkolog, en hematolog, samt en overlege i
indremedisin i mottak. Det er opprettet et professorat tilknyttet det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.
Innehaver av stillingen er ansvarlig for forskning ved sykehuset og undervisning av medisinstudenter. Nytt medisinsk
utstyr anskaffes der det trengs både på medisinske og
kirurgiske avdelinger. Ved kirurgisk avdeling planlegges
oppgradering til en toppmoderne scopi operasjonstue. De
ligger allerede langt fremme nasjonalt innen laparascopisk
kirurgi. MR ultralyd fusjonsbiopsier av prostata er etablert.
I den sammenheng må også nevnes en sterk og aktiv venneforening av sykehuset, samt Ringerike Sanitetsforening som
hvert år gir gaver i millionklassen til medisinsk utstyr og
annet som kommer pasientene på sykehuset til gode.
Mottakelsesavdelingen inkludert observasjonsposten er
nylig bygd ut og pusset opp for flere titalls millioner kroner
med blant annet smitterom i mottak og innkjøp av Gene
Expert sin PCR baserte hurtigdiagnostikk av mikrobiologiske
agens. Neste prosjekt som står for tur er en oppgradering av
kvinne/barn klinikken. Røntgenavdelingen skal utvides og
fornyes og ny moderne CT skal kjøpes. En sprengt poliklinikk
trenger sårt utvidelse og skal utvides/oppusses i løpet av de
neste årene. Per har store ambisjoner og virker ikke å vike
fra sine planer for Ringerike sykehus som et robust og fullverdig lokalsykehus med fokus på kvalitet. I Ål kommune
ligger Hallingdal sjukestugu (HSS) hvor det i 2016 er bygd
ut et toppmoderne lokalmedisinsk senter med CT maskin.





Ingen tvil om at dette er et godt sted å jobbe og det er generelt god stemning
blant de ansatte. Vi føler oss trygge på våre arbeidsplasser og at sykehuset
fortsatt er under utvikling.
Lars Thoresen

Dette innebærer blant annet raskere igangsetting av trombo
lyse ved hjerneslag for Hallingdal beboerne.
Jeg er overbevist om at vi sparer penger på en liten, men
effektiv ledelse på vårt sykehus. Meg bekjent har vi ikke
hatt konsulenter eller konsulentfirmaer til noen prosjekter
på sykehuset i Per Bleikelia sin virketid. Hvert år arrangeres
2 store budsjettmøter hvor sykehusets egne ledere, mellomledere og tillitsvalgte samles på et lite lokale nær sykehuset
til en kostnad i få hundre kroners klasse. Det serveres
nøktern, men god mat. Pers mantra er at alle penger skal
gå tilbake til pasientbehandling, derfor vil han ikke bruke
penger på hoteller, dyre middager og lignende luksus for
lederne. Han har en gang invitert en avdeling på sykehuset
som slet tungt en periode til middag på et lokalt hotell for å
muntre dem opp. Det tror jeg var velinvesterte penger.

Han sier overbevisende i mange sammenhenger at det er
i møtet mellom lege og pasient at helse oppstår og at alt må
legges til rette for at dette skal bli et godt møte. Alle ansatte
på sykehuset er viktig i jobben for å legge til rette for god
pasientbehandlingen. Enten man er renholder eller rør
legger skal man jobbe med det for øye sier Per.
Han er troverdig og han gjør det med stor faglig ledelsestyngde og med stadig lovord om de ansatte og den innsatsen
de legger ned.
Er så alt gull og grønne skoger? Ja, for sykehuset, for
styringen og økonomi, for kvalitetsparametre som over
holdes og for utviklingen og optimismen på sykehuset.
Ingen tvil om at dette er et godt sted å jobbe og det er
generelt god stemning blant de ansatte. Vi føler oss trygge
på våre arbeidsplasser og at sykehuset fortsatt er under
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utvikling. Vi har korte liggetider og til tider stort arbeidspress. Kort liggetid sier noe, etter min mening, om at vi
får utredninger og behandlinger raskt i gang og skrevet
pasienter fort ut og det er jo i og for seg bra, men det sier
ikke nødvendigvis noe om kvalitet på arbeidet. Med stort
tempo og høyt arbeidspress er det tøffe dager for mange av de
ansatte. Det er stadig korridorpasienter. Legesykemeldingene
har i alle fall på medisinsk avdeling vært økende og nærmer
seg andre ansattegrupper på sykehuset. Dette må nok også
sees på i lys av en gradvis holdningsendring blant nye grupper
leger og er vel i bunn og grunn et sunnhetstrekk og ikke
sykdomstrekk. Det bør være legitimt å være syk som lege.
Men flere borte fra jobb gir mer arbeid til de som er på jobb,
som igjen gir større slitasje. Det kan fort bli en dårlig sirkel,
for vikarer for de syke legene har vi jo ikke. Overtidsjobbing
er normalt blant legene, spesielt på medisinsk avdeling, hvor
det ikke er uvanlig å se halve arbeidsstokken sitte 2-3 timer
etter arbeidstidsslutt flere ganger i uken for å gjøre ferdig
dagens arbeide. Denne e kstra innsatsen har mange av overlegene mer eller mindre stilltiende godtatt tidligere av ren
pliktfølelse til pasientene, men nye overleger og LIS har
nok et mer moderne syn på arbeidslivet og ønsker seg i
større grad hjem til normal tid. Vi trenger ganske enkelt
enda flere le ger. Enkelte LIS hos oss har sluttet på grunn
av hardt a rbeidspress og noen tror jeg har opplevd et
arbeidsmiljø som kanskje ikke var ivaretagende nok i sin
travelhet.
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Som lege må man levere god kvalitet og ha struktur på
sitt arbeide, men det er ikke enkelt å strekke til på alle felter
med stadig økende krav både faglig og administrativt. IKT
systemene utvikles, men kurs og opplæring er det for lite tid
til. Et stadig økende prosedyre/retningslinje basert system
er krevende å holde seg oppdatert på. Med retningslinjer
innført har «systemet sikret seg» ved pasientskader mens
legene står igjen med ansvaret. I administrasjonen snakker
man om «høy produksjon» når vi har mange innlagte pasienter og «lav produksjon» når det er få innlagte. Å snakke
om produksjon er fremmedgjørende for mange av oss som
jobber med alvorlig syke mennesker. Man kan også få et
inntrykk av at legene i økende grad «blir sett i kortene» av
administrasjon/ledelse om hvordan vi jobber og hvor mye
vi «leverer», altså hvor «produktive» vi er. Den faglige integriteten står slik sett under press for et system som teller og
måler ditt arbeide. Men i møte med pasienten står vi som
før ofte alene med alt ansvaret.
På Ringerike skjer fra tid til annen også medisinske
feil med skade på pasient og meldinger til fylkeslege/helsetilsyn, med utfordrende, ofte langvarige prosesser for de
involverte. Men mitt inntrykk er at de involverte legene får
god støtte av ledelsen de gangene det skjer. Det er bra og
nødvendig.
LIS er nok heller ikke alltid så fornøyd med den litt spede
veiledningen de får fra overlegene selv om supervisjonen
tror jeg jevnt over er god. Overlegene skylder med rette på
at tiden ikke strekker til i en travel hverdag. Som overleger
får man sjelden tid til faglig fordypning i faget sitt eller
forberedelse til undervisning på jobb. Til det er det for mye
å gjøre. Dette gjøres hjemme på kveldstid eller i helgene.
Flere av de overnevnte forhold har noe med måten spesialisthelsetjenesten er organsiert på og at vi er underbemannet i
forhold til alle oppgavene som skal utføres. Mange av utfordringene med blant annet stort arbeidspress og mye overtidsjobbing er en realitet på mange avdelinger på de fleste norske
sykehus.
Disse forhold er jo også et ledelsesanliggende å forsøke
å gjøre noe med, men i begrenset grad kan man vel «legge
skylden på» vår direktør for det.
Jeg vet at de som jobber her er stolte av sin arbeidsplass
og har stor tiltro til Per Bleikelia som direktør og respekt
for alt det han klarer å få til. Som tillitsvalgt for overlegene
på Ringerike sykehus har jeg en god dialog med vår direktør
og ledelsen for øvrig og jeg er optimist med tanke på frem
tiden for sykehuset. Jeg ser at Ringerike sykehus er på rett
kjøl med en meget dyktig leder som har fortsatt store ambisjoner etter 5 år i stillingen. Han er flink til å inkludere de
ansatte og tillitsvalgte og fremstår som en leder som oppriktig gjør sitt beste for de ansatte og for pasientene. Vi
innser at vi har vært veldig heldig som har Per Bleikelia
som sjef og tilrettelegger. Vi håper derfor vi får beholde
ham i mange år til.
Og bare så det er sagt- han er ikke til salgs ! •

Nedbyggingen av våre
sykehus må stoppes
- mennesket er ingen Toyota
Nylig presenterte direktør Stig Slørdahl i Helse Midt-Norge en visjon om
framtidas helsetjeneste. Det skal være pasientens helsetjeneste (som om det
var noe nytt), og tjenesten skal være god, tilgjengelig og forsvarlig. Dessverre
går den faktiske utvikling i motsatt retning. Dette er åpenbart for alle som
har sin gang på St Olavs hospital som vakthavende leger og sykepleiere.
Sykehuset er regelmessig overfylt, det er ikke nok plass til pasientene. Det
er noe fundamentalt galt med våre lederes virkelighetsoppfatning.
Teksten er tidligere trykket i Adresseavisen i Trondheim 26. januar 2017
som kronikk og gjengis etter tillatelse av forfatter og avisen

S

elvsagt må vi arbeide smartere og
utnytte resursene så godt som
mulig. Mye har da også skjedd: Ligge
tiden er kortere, Dagkirurgisk virksomhet øker, pasienter med mistenkt
infarkt eller slag har raskere forløp
gjennom systemet, eldre med lårhalsbrudd behandles raskere, bare for å
nevne noe. Utviklingen tilsier at vi kan
klare oss med noe færre sykehussenger
enn tidligere. Men nedbygningen av
norske sykehus er nå helt ute av kontroll. Antallet somatiske sykehussenger
er halvert på 30 år. Vi hadde over 20 000
senger, nå er tallet 10000. Vårt eget
sykehus i Trondheim har over 200
færre senger enn det gamle. Få land
i europa har så få sykehussenger som
Norge i forhold til folketallet. Synes
folk dette er OK? Denne strategien er
åpenbart utarbeidet av byråkrater i
departementet assistert av overbetalte
konsulentfirmaer. Finn Skårderud
omtalte disse som «De Usynlige «i en
kommentar. Meget treffende. Vi aner
ikke hvem de er og kan ikke stille dem
til ansvar ved neste valg. Slik er det
dessverre alt for ofte – de store beslutninger treffes i de lukkede rom. Kanskje
man skal lytte litt mer til de som har
skoene på? Da Bjarne Håkon Hansen
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professor emeritus, NTNU,
›› Av Sven Erik Gisvold,
medlem av Helsetjenesteaksjonen

lanserte samhandlingsreformen sa han
at det for framtida skulle bli vanskeligere
å komme inn på sykehus, og hvis man
kom inn skulle man hurtigst mulig ut.
Slik har det også blitt. De som i dag går
på vakt på gulvet blir innpodet at man
om mulig skal snu pasienten i mottagelsen og unngå innleggelse, og samtidig se etter pasienter som kan skrives
ut så fort som mulig. Disse hensyn
synes å ha sterkere fokus enn det å yte
best mulig omsorg for hver pasient.
Pasientene rammes hardt. Her er noen
eksempler:
En trebarnsmor på 46 år ble sendt
ut av sykehuset fordi det ikke var plass.
Hun hadde sterke smerter som krevde
morfinbehandling. Dette skulle hun ta
hjemme i påvente av ny innleggelse og
operasjon. Hun døde hjemme pga
morfinoverdosering.
En tvillingmor var i begynnende
fødsel. Det stoppet opp og hun ble
sendt hjem fordi det var fullt på avd
elingen. Neste dag, da hun kom tilbake,
var den ene tvillingen død.
En mann med magesmerter og tegn
på manglende tarmfunksjon, ble liggende
i ti timer i mottagelsen før han døde.
En ettåring i Oslo var dårlig og hadde
pustevansker. Foreldrene forsøkte tre

ganger å fortelle sykehuset at de var
bekymret, ungen var dårlig. Tre ganger
ble de sendt hjem. Etter tredje gang
døde barnet hjemme. Det er nærliggende å spørre om disse dødsfallene
kunne vært unngått hvis det hadde
vært plass i sykehuset.
Beleggsprosenten ved norske sykehus ligger i dag omkring 95%, ved
St. Olav ofte over 100%. Europeisk
forskning viser at med en beleggsprosent over 90 vil forekomst av alvorlige
komplikasjoner og død blant pasientene
øke fordi «det går for fort i svingene»,
man makter ikke å yte forsvarlig helsehjelp. OECD har definert et belegg på
85% som den øvre forsvarlige grense.
Vi har passert denne grensen og er på
vei utfor bakke. De som betaler den
høyeste prisen er de eldre med
sammensatte og uklare lidelser. De
skreddersydde høyeffektive pasientforløp passer best for de som har en
lidelse i ett organ og som ellers er
rimelig friske. Et økende antall pasienter
er ikke slik, og eldrebølgen har bare så
vidt startet, Det vi ser i dag vil bli verre
hvis ikke det tas drastiske grep. Helsetilsynet advarte mot nedbygningen av
sykehusene allerede for 15 år siden.
Senere har de dessverre forsømt sin

oppgave som uavhengig kontrollør av
tjenestens kvalitet og forsvarlighet.
I en kronikk i Aftenposten i fjor ga
direktør Nils Kvernmo uttrykk for
bekymring over utviklingen. Han er
åpenbart klar over problemet. Men
hvorfor ikke bruke litt mer kraft på å
protestere overfor myndighetene og si
fra at nå er grensen for uforsvarlighet
nådd. Det kan synes som lydighet
overfor overordnet myndighet veier
tyngre enn lojaliteten overfor pasient
ene.
Den negative utviklingen startet for
alvor da foretaksreformen kom i år
2001 under slagordet New Public
Management (NPM). Offentlige tjen
ester skulle i større grad drives etter
industrielle /forretningsmessige prinsipper (blant annet Toyotas LEANprinsipper). Produksjonen og den
økonomiske grunnlinje er blitt alle
aktiviteters mål. Også språket påvirker
oss umerkelig. Det snakkes i økende
grad et økonomisk språk når beslut
ninger om pasienter treffes. Mennesket
er blitt marginalisert. Man synes å ha
glemt hvorfor vi egentlig er her – for å
yte god helsehjelp til våre pasienter.
I England, hvor NPM først ble lansert,
har det nå kommet krisesignaler fra
Røde Kors, som hevder de er på vei
mot en humanitær katastrofe pga nedbygningen av helsevesenet. Vi er ikke
langt unna her hjemme. Krisen er også
under utvikling også i våre naboland.
NPM ble innført fordi man ønsket mer
kontroll over pengebruken. Man mente
at en grense var nådd for hvor mye
penger som kunne brukes på helse.
Men dette er da et politisk spørsmål?
Vi ligger bare midt på treet i Europa
når dert gjelder andelen av BNP som
brukes på helse. Med unntak for Island
har vi forøvrig det laveste skattetrykket
i Norden.
Enhver endringsprosess må starte
med å få etablert en felles virkelighetsforståelse og en forståelse av hvorfor
en endring er nødvendig. Tar man ikke
dette på alvor er prosessen dømt til å
mislykkes. Her har våre myndigheter
sviktet totalt. Mennesket er ingen
Toyota. Helse og lidelse kan aldri lønne
seg økonomisk. •

«Vi slåss som løver,
men ble ledet av esler»
Legestreiken dreide seg om betydningen av
kollektive avtaler med en arbeidsgiver som
ikke har demonstrert annet enn pengekynisme
i forholdet til sine ansatte. At en bred fagbeveg
else stod oss last og brast er ingen overraskelse.
Dernest signaliserte streiken også en dyp
Av Overlege dr.med.
mistillit til våre arbeidsgivere for hvordan
Paal HH Lindenskov,
de ivaretar sine ansatte og pasientene.

››

Oslo universitetssykehus

K

jære ledere: Hvor stor lojalitet tror dere at dere skaper ved å få oss til å
føle oss brysomme når vi bruker mer tid på pasientene enn standardisert
pasientforløp tillater? Når dere av økonomiske hensyn ønsker at sykepleiere skal
jobbe hver annen helg og leger må ta igjen vakter de var borte fra mens de hadde
ferie? Når vi i årevis bruker defekt ultralydutstyr til å sikte oss inn på dyptliggende
blodårer hos barn? Når dere med splitt og hersk teknikk ønsker å knuse våre
fagforeninger og gjøre oss til leilendinger?
Overskriften er et sitat fra et av Krimkrigens blodige slag hvor engelskmennene
gikk på et braknederlag. Resignasjonen skriver seg fra soldater som i kampens
hete er overlatt til seg selv ledet av et halsstarrig og egenfortreffelig elitært
offiserskorps ukjent med krigens brutale virkelighet.
Dagens helsevesen er i overført betydning snart likedan. Leger og sykepleiere
som jobber med pasientene opplever økende avstand til en ledelse som ensidig
definerer virkeligheten ut fra tall og endeløse rapporter. Det hele er en fremmedgjøring og avsporing fra den humane tradisjon et helsevesen må basere seg på.
I sin tallkynisme henviser våre ledere til syvende og sist til det oppdrag de er
gitt fra politikere. Disse har derimot gjennom Helseforetaksmodellen sluppet
tømmene på det samfunnsoppdrag et godt helsevesen er. Oppdraget er ute
lukkende budsjettbalanse, og pasientene er minimalisert til faktorer i en likning
utledet i en merkantil virkelighetsforståelse. Vetle Lid Larsen har rett når han
peker på den avhumanisering og teknifisering som visker ut enkeltindividet i
vårt helsevesen, og man må nærmest til kommunisten Arthur Koestlers roman
«Mørke midt på dagen» hvor han skildrer stalinismen for å spore lignende
kynisme og forakt for enkeltindividet. Helsevesenet utarmes av et ensidig pengefokus som er i ferd med å føre oss inn i en ideologisk krise med mangel på nestekjærlighet. I lys av vår offentlige rikdom må de som bygde opp velferdsstaten
snu seg i graven i ren forakt.
Albert Einstein hevdet at om ingeniørene skulle stått for utviklingen så ville vi
hatt perfekte parafinlamper, men ingen elektrisitet. Altså i mangel på ambisjoner
og visjoner vil det eksisterende alltid være godt nok. Ville helsevesenet anno
1970 , som jo var eventyrlig sammenlignet med hva det var i 1926, vært godt nok
i 2016 ? Vil helsevesenet anno 2016 være godt nok på min hundreårsdag i 2062?
Neppe. Legg så til denne manglende framtidsvisjon en forvitring av dagens
pasientsikkerhet så kan vi kanskje fremme et håp om at helsevesenet om ti år
er like bra som det var for tyve år siden.
La oss bare håpe at vi ikke ender på nivå med den elendighet Florence
Nightingale forsøkte å gjøre noe med under Krimkrigen. •
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Nei, Norge bruker ikke for mye på helse!
Siden 2012 har Legeforeningen vært svært aktiv i å påpeke at Norges helse
utgifter ikke er så spesielt høye, slik alle helseministre og andre ledende
politikere har hevdet i en årrekke. De har basert seg på data fra Helseregn
skapet som har vært en del av SSBs årlige rapportering til OECD (1). Disse
tallene har gjerne vist at det bare er USA (og evt Sveits) som har brukt mer
penger per innbygger på helse enn Norge har gjort, men at Norge kommer
lenger ned på listen mht andelen av BNP brukt på helse.

››

Av Anders Taraldset,
statistikksjef i Den norske legeforening

L

egeforeningen har støttet seg på
analyser av disse dataene som er
gjort av professor Bjarne Jensen ved
Høgskolen i Hedmark, Terje L. Berstad
og Hallvard Bakke (2 og 3). SSB kom med
en fagartikkel i desember 2012 (4) som
gav et mer nyansert bilde av dette enn
hva SSB ellers har gjort, både tidligere
og senere.
Legeforeningen har påpekt at:

1) N
 orge har hatt den laveste veksten
av samtlige OECD-land fra 1999 til
2009 i helseutgifter, regnet i fast
valuta per innbygger
2) Tallene har vært justert for generelle
forskjeller i kostnadsnivå mellom
landene (OECDs kjøpekraftspariteter, PPP), men ikke slik at dette har
fanget opp de reelle forskjellene i
kostnadsnivået for helsetjenester
mellom landene, noe som i stor
grad reflekterer forskjellene i
lønnsnivå, ettersom lønnsutgifter
utgjør minst 70 % av kostnadene i
helsetjenesten
3) A
 v det som har vært innrapportert
som Norges helseutgifter har 28,4 %
(i 2014) vært utgifter til pleie og
omsorg, hovedsakelig sykehjem og
hjemmesykepleie (LTC). De helserelaterte utgiftene til pleie og omsorg skal være med i rapporteringen
av helseutgifter ifølge OECDs definisjon, men for alle andre land har
denne andelen vært lavere, og for de
fleste land vesentlig lavere, spesielt
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for Sverige med bare omkring 8 %.
Det har ikke vært rimelig å anta at
de reelle forskjellene skulle være på
langt nær så store mellom Norge og
Sverige på dette området. For Sverige
er denne andelen senere blitt betydelig oppjustert, til 26,2 % av helseutgiftene i tallene for 2014. Dette
poenget er derfor blitt litt mindre
vesentlig nå enn hva det tidligere
har vært.
Legeforeningen har formidlet dette
budskapet gjennom en rekke oppslag i
media, spesielt i 2012 og i 2013 (5). Selv
har jeg holdt foredrag om dette fem
ganger på Legeforeningens tillitsvalgtkurs trinn III, i årene 2014- 2017 (siste
gang i Amsterdam 10. januar 2017).
På bakgrunn av innspillene fra forskerne, fra SSB, fra Legeforeningen og
andre, har helseminister Bent Høie (H)
bestilt en rapport (6) fra OECD omkring
denne og andre data for norsk helsevesen i internasjonal sammenligning, i
OECDs statistikk. Helseministeren
kommenterer denne rapporten i
Dagens Medisin 17.1. 2017 (7). Helse
ministeren innrømmer her at de som
har hevdet at Norges helsetutgifter er
veldig høye, har tatt feil! Sett i lys av de
mange påstandene fra tidligere helseministre og deres statssekretærer om
nettopp dette, er det verdt å merke
seg denne uttalelsen. Selv om helse
ministeren også hevder at de som har
sagt at vi bruker lite på helse også har

tatt feil, må vi vel kunne si at dette er
en sterkere innrømmelse enn hva vi
har kunnet drømme om, i hvert fall da
vi startet med å påpeke disse problemstillingene i 2012 og i 2013.
Allerede i det veldig korte sammendraget innledningsvis i rapporten,
kommenteres nettopp våre poenger 2)
og 3). Resultatene av OECDs funn er
deretter oppsummert i 109 punkter.
Punktene 1- 66 gir først et sammendrag, en overordnet presentasjon av
dataene og problemstilling, og går
deretter inn i problemstillingen i vårt
punkt 3). For den som ikke har tid til å
studere hele rapporten, vil jeg anbefale
å relativt raskt hoppe frem til punkt 67
og utover. Der begynner de å forklare
hvordan det høye kostnadsnivået i
Norge er med på å forklare de tilsynelatende veldig høye helseutgiftene per
innbygger i Norge, vårt punkt 2). For å
korrigere bedre for dette, benytter de
data fra OECD-Eurostat PPP prosjektet
(Koechlin et al, 2014) for å få en riktig
ere sammenligning basert på de faktiske
forskjellene i kostnadsnivå mellom
landene. Dette blir litt teknisk, men det
er svært avgjørende å vite hva som er
korrekt korreksjon for disse forskjellene
i kostnadsnivå. Jeg siterer derfor et
svært viktig poeng fra punkt 73:
«All the comparator countries
(rapporten sammenligner Norge med
Sveits, Danmark, Sverige, Nederland
og Tyskland, trolig fordi disse landene
har høyest datakvalitet) have general

price levels above the EU average. In
the same way, a basket of health goods
and services costing 100 units on average across the EU, would be more
than double in Switzerland and 88 %
higher in Norway. Finally, restriced to
a set of comparable hospital services
(both inpatient and outpatient), you
would need to spend 131 % more in
Norway compared with an EU average.»
Jeg minnes her en statssekretær i
helsedep. som mente det var så ille at
Norge hadde helseutgifter (med særlig
vektlegging av sykehus) som lå på
nesten det dobbelte av EU-gjennomsnittet»….
Vi har en del av hovedkonklusjonen
i sammenligningen mellom disse seks
landene i punkt 79:
«In summary, when health prices are
taken into account, Norway consumes
a similar level of health services per
capita as Denmark and the Netherlands,
more than Sweden, but less than Germany and Switzerland». Men ettersom
Norge har høyest BNP per innbygger
av disse landene, og ettersom den
generelle sammenhengen er at land
bruker mer på helse jo høyere BNP per
innbygger, skulle man normalt ha forventet at Norge også hadde de høyeste
helseutgiftene per innbygger av disse
landene. Slik er det altså ikke! Når man
plotter inn denne sammenhengen for
alle OECD-land, viser det seg faktisk
at Norge er en statistisk signifikant
avviker på dette området. Altså, når vi
nå korrigerer for de reelle forskjellene
i kostnadsnivå i helsetjenestene mellom
landene, er Norges helseutgifter relativt lave, faktisk statistisk signifikant
lavere enn hva man skulle forvente
basert på denne sammenhengen.

Rapporten poengterer også andre
ting ved OECDs helsestatistikk: Jeg
regner med at leserne av «Overlegen»
har interesse av punkt 87: «For example,
remuneration of salaried specialists in
Norway was reported as 1,7 times the
average wage compared to 2,5 times in
Denmark or 2,9 in Germany.» De relative spesialistlønningene i Norge, relativt til gjennomsnittslønnen i landet,
er trolig blant de laveste i verden!
Punkt 90 om antallet sykehussenger:
«Norway has a relatively low number
of somatic curative beds while the
number of psychiatric beds is high».
Antallet sengeplasser i psykiatrien er
imidlertid blitt betydelig redusert i
Norge etter 2013, som er tallene dette
utsagnet baserer seg på.
Punkt 91 sier «….only Denmark has
since 2002 reduced the number of
beds more than Norway. Generally,
Germany and the Netherlands have
maintained their bed numbers over
recent decades to a larger degree».
Rapporten ser også på gjennom
snittlig liggetid (ALOS). Punkt 96:
«For diseases in the circulatory system
and digestive system, Norway has the
lowest ALOS of the countries compared
in this report».
Punkt 98, om beleggsprosent: «In
addition to low ALOS, Norway also has
a relatively high occupancy rate according to OECD data. Of the 24 reporting
countries in the OECD database, Norway's 91 % occupancy rate is the third
highest. There is no comparable data
for Sweden and Denmark, but the
continental European countries have
considerably lower occupancy rates,
indicating that Norway makes good
use of its hospital structural costs».

Legg merke til at det her blir fremstilt
som en positiv ting at Norge har den
tredje høyeste beleggsprosenten av
hele 24 OECD-land som det finnes
data for. Jeg regner med at «Over
legen» sine lesere ikke nødvendigvis
tenker på dette som utelukkende positvt….
Rapporten advarer mot for kort liggetid i punkt 99: «Leaving the hospital
early does not necessarily lead to higher
system efficiency if other providers, or
family, have to take a dis-proportionate
share of the care burden. Furthermore,
aspects of quality of care should be
considered, as there is a risk of re-admission if the patient is discharged too
early.»
Rapporten kommer med en opp
summering i punkt 103: «In summary,
among the group of comparator coun
tries, Norway and Switzerland show
high prices in the health and particu
larly the hospital sector. High relative
salaries together with a greater density
of staff providing hospital services,
helps to explain the higher prices in
Norway. Deflating spending using
health-specific PPPs suggests that per
capita consumption of health (hospital)
services is lower than, for example,
Germany and Switzerland. Additional
data on hospital activities and length
of stay go some way to confirming this
finding».
Jfr vårt punkt 3, nevnes dette poenget
flere ganger i punktene 1- 66, og på nytt
igjen i punkt 105.
Rapporten understreker i punkt 106
at årsaken til at helseutgiftenes andel
av BNP har økt de seneste årene, er
fallet i oljepriser. •

Referanser:
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2. 	
Helsereformer på feil premisser? (ny versjon 2014 av rapporten fra 2012)
http://www.ivarjohansen.no/images/stories/pdf/helsereformer08.pdf
3.
http://samfunnsokonomene.no/magasin/samfunnsokonomen-nr-3-2012/?view=xml&id=samfunnsokonomen-nr3-2012-v01-540
4. 	
Statistisk Sentralbyrå: Økonomiske analyser 6/2012. Erling Holmøy og Hans Henrik Scheel: Brukes det mye helsetjenester i Norge?
http://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/oa_201206/holmoy.pdf
5.
	Mediaoppslag i 2012 og i 2013:
https://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Legestatistikk/Helsestatistikk-/Internasjonale-sammenligninger/
6.
	OECD Health Working Paper No. 91. An OECD Analysis of Health Spending in Norway.
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/an-oecd-analysis-of-health-spending-in-norway
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Medbestemmelsesbarometeret
Den norske – og nordiske – samfunnsmodellen blir gjerne fremhevet av politikere, statsvitere og
samfunnsøkonomer som forklaringen på de nordiske landenes suksess. Høy produktivitet, god
omstillingsevne, jevn inntektsfordeling og lavt konfliktnivå. Blant modellens hovedingredienser
fremheves gjerne trepartssamarbeidet, og bedriftsdemokratiet. Medbestemmelse er forankret både
i lovverket og i hovedavtalene. Det har vært hevdet at modellen har klart seg godt også gjennom
de store endringene nye organisasjonsformer har brakt med seg.
I samarbeid med en rekke andre forbund – med medlemmer både i privat og offentlig sektor
– deltar Legeforeningen i en systematisk undersøkelse av medbestemmelsens kår i dagens arbeidsliv. Arbeidet ledes av Arbeidsforskningsinstiuttet (AFI) ved Høyskolen i Oslo.
I denne kronikken gjengir forskerne for bakgrunnen og de foreløpige funnene.

(Red.)

Etter avtale med NRK og forfatterne har vi fått tillatelse til å gjengi
denne artikkelen. Den var først publisert hos NRK Ytring 7.11.2016

En avmagret modell
Den norske modellen blir stadig hyllet i festtaler og overskrifter, men det er grunn til
bekymring når 45 prosent av norske arbeidstakere mener arbeidslivet blir mer autoritært.

›› Av Bitten Nordrik, Eivind Falkum og Mari Holm Ingelsrud
Norsk arbeidsliv er i endring. Så langt
har Norge klart seg godt gjennom oljeprisfall og finanskrise, og selv om arbeidsledighet og sosiale forskjeller er på
vei opp også i Norge, er ikke økningen
like dramatisk som i andre land. Vår
suksess forklares ofte med den norske
samarbeidsmodellen og særnorske
bedriftsdemokratiske ordninger som er
basert på en tradisjon for tillit og dialog
mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.
Men kan det tenkes at dette harmoniske
bildet er retorikk mer enn realitet?
Mer autoritær ledelse

Når vi i den ferske undersøkelsen
Medbestemmelsesbarometeret 2016
finner at 45 prosent av norske arbeidstakere mener at arbeidslivet utvikler
seg i en mer autoritær retning, er det
grunn til å spørre om den norske samarbeidsmodellen slik vi så stolt presenterer den er i ferd med å avmagres.
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Medbestemmelsesbarometeret er
en representativ undersøkelse som
Arbeidsforskningsinstituttet ved Høgskolen i Oslo og Akershus har gjort på
oppdrag fra seks ulike fagforbund. Den
fanger endringer i ansattes opplevelse
av medvirkning og medbestemmelse i
arbeidet og belyser ansattes oppfatning
av styring, organisering og ledelse av
arbeidet.

Ansatte har i dag mindre
innflytelse på egen
arbeidssituasjon
Den norske samarbeidsmodellen er
satt under lupen. Her spør vi ikke bare
om bedriftsdemokratiske ordninger
finnes, det gjør de – skjelettet i den
norske modellen er intakt – men vi
spør om ordningene faktisk virker.

Mindre innflytelse

Og når vi ser nærmere på ansattes
oppfatning av egen innflytelse på alt
fra egne arbeidsoppgaver, utførelsen av
arbeidet og virksomhetens strategier
finner vi til tydelige endringer sammenliknet med 2009 da en annen undersøkelse målte tilsvarende holdninger.
Andelen arbeidstakere som mener
de har relativt stor innflytelse på egen
arbeidssituasjon har sunket fra 89
prosent i 2009 til 77 prosent i 2016.
Mer konkret betyr dette at ansatte i
dag har mindre innflytelse på egen
arbeidssituasjon, arbeidsoppgaver,
hvem de jobber sammen med, arbeidstid, arbeidstempo, kvaliteten i arbeidet
og bruken av ressurser til arbeidet.
Også den ansattes innflytelse på
virksomhetens strategier, kvalitets
krav, effektivitet, lønnsomhet, valg
av arbeidsmetoder går ned.

FOTO: Dnlf

MEDBESTEMMELSEN TRUET: Da fagforeningen Akademikerne i helsevesenet gikk til streik i høst, var begrunnelsen for streiken blant annet
manglende innflytelse på egen arbeidssituasjon. Nå viser en ny undersøkelse at stadig flere ansatte mener arbeidslivet blir mer autoritært.

Importert ledelsesideologi

Hvorfor synker ansattes innflytelse? En
mulig forklaring er at importerte ledelses- og organisasjonsformer begynner å
få fotfeste i den norske arbeidslivet. Der
grunnsteinene i den norske samarbeidsmodellen er samarbeid og tillit, preges de
importerte styringsformene mer av styring og kontroll nedover og rapportering
oppover. Innen disse retningene er det i
større grad ledelsens mål og verdier som
skal styre de ansattes arbeid – hvilket jo i
seg selv er et tankekors når vi i dag har
mer velutdannet arbeidskraft enn noengang før. Styringen skjer gjennom målstyring, prestasjonsstyring og kontroll.

Importerte ledelsesog organisasjonsformer
begynner å få fotfeste i

den norske arbeidslivet

Private bedrifter og kommunene best

Medbestemmelsesbarometeret viser at
ansattes opplevde innflytelse på styring
og organisering av virksomheten er
høyest i privateide norske bedrifter og
i kommunal sektor hvor henholdsvis
23 prosent og 20 prosent av de ansatte
opplever at de har relativt stor innflyt
else. I statlig sektor og i privateide
utenlandske bedrifter er andelen på
henholdsvis 9 prosent og 12 prosent.
I staten er en grunnleggende forutsetning for mål- og resultatstyring at
ledelsen har en god dialog også med
ansatte, men våre funn kan tolkes som
at dette ikke fungerer tilfredsstillende
i praksis.
Det at norske arbeidstakeres innflyt
else synker til tross for at de formelle
medvirkningsinstitusjonene består, ser
vi som et uttrykk for at den norske
samarbeidsmodellen ikke er i fullt så
god form som vi liker å tro.

Den norske samarbeids
modellen er ikke er i fullt så
god form som vi liker å tro
Vi håper arbeidstakerstemmen som
kommer til uttrykk i Medbestemmelsesbarometeret kan gi et godt utgangspunkt for en fruktbar debatt om bedriftsdemokratiets status. Jo mer opplyst debatten blir, jo enklere vil det
være å diskutere samarbeidsmodellens
fremtid.
Det finnes som kjent en grense for
hvor mye man kan slanke bort før bare
skjelettet står igjen. •
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Hva nå med den
norske arbeidslivsmodellen?
Kjerneverdiene den nordiske modellen gir oss som innbyggere er den grunnleggende sikkerheten vi finner i de offentlige velferdsordningene, offentlig
finansiert helsetjeneste og utdanning. Den gir oss et samfunn som møter og
løser kriser, som er omstillingsdyktig, som gir oss et høyt velstandsnivå, gode
velferdstjenester, høy sysselsetting og et høyt utdanningsnivå i befolkningen.
Den norske arbeidslivsmodellen har lang tradisjon for samarbeid, felles
ansvar og høy grad av tillit mellom arbeidstakerorganisasjoner, arbeidsgiverorganisasjoner og myndigheter.

›› Av Kari Sollien, leder av Akademikerne

H

istorien om utviklingen av offentlig sektor i Norge er
en historie om samarbeid mellom organisasjoner og
myndigheter som har hatt klare felles mål om gode tjenester
av høy kvalitet til det beste for befolkningen. Medlemsorganisasjonene i Akademikerne har på sine ulike faglige områder
lang tradisjon på å være med å ta ansvar for samfunnsut
viklingen.
De siste årenes teknologiske utvikling har ført til mange
store omstillingsprosesser i norsk arbeidsliv. Dette vil fortsette og vi må være forberedt på ytterligere omstilling i et
arbeidsliv preget av ny teknologi, nye utfordringer og nye
løsninger. Dette vil kreve mye av både arbeidstakere og
arbeidsgivere. Når samfunnet er så omskiftelig skal vi være
veldig takknemlige for at vi har den norske arbeidslivs
modellen som basis for dialogen mellom arbeidslivet og
myndighetene. Samtidig er det heller ikke noen tvil om at
modellen er under press.
I høst gjennomførte Akademikerne tidenes lengste sykehusstreik. I skrivende stund er ikke resultatet fra Rikslønnsnemnda
klart, men streiken i seg selv ble et symbol på manglende
tillitt mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. Dette lar seg
neppe løse i en lønnsnemnd. Det vil kreve en ny dialog der
begge parter innstiller seg på å gjenopprette tilliten og
diskutere seg frem til løsninger som er til det beste for alle.
• Kollektive avtaleveien - Kjernen i streiken dreide seg om
den kollektive avtaleveien, tillit og ansvar. Dette er et av to
hovedspor vi som fagforening har i den norske arbeidslovsmodellen.
• Kunnskap og faglig autonomi - Det andre hovedsporet vi
som akademikerfellesskap er opptatt av er det som dreier
seg om kunnskap og faglig autonomi.
Disse to sporene er uløselig knyttet sammen. Trygge
rammevilkår er en forutsetning for å utøve god faglighet.
Våre forventninger til ledelse handler i stor grad om hvordan det legges til rette for at faglig kunnskap skal få virke.
Faglig integritet og kunnskapsbaserte beslutninger er nødvendige forutsetninger for at kompetanse skal virke, og
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faglig autonomi og opplevelsen av reell innflytelse på oppgaveløsningen fremmer innovasjons- og omstillingsevne. Det er
nettopp det akademikere tilbyr – og det vi vet norsk arbeidsliv trenger i fremtiden.
Faglige utfordringer, fagmiljø og faglige hensyn skiller seg
ut som viktigere enn andre forhold i de fleste spørreundersøkelser rettet mot akademikere og deres arbeidsliv. Arbeidslivet er en vesentlig arena for å møte og løse utfordringer og
kriser. Politisk vanskelige saker løses i brede forlik. Vi som
organisasjoner er med på å gjøre politisk vanskelige saker
mulige, eksempelvis gjennom en koordinert lønnsdannelse
som skjer både lokalt og sentralt, gjennom omfattende
endringer i pensjonsordningene, og gjennom IA-samar
beidets utvikling av reglene om sykefravær.
Jeg er av den bestemte oppfatning at vi ikke er på vei bort
fra den norske modellen. Faktisk er den norske modellen
mer tiltrengt enn noen gang. Men vi må ikke gå i den fellen
at vi skal bevare ting akkurat som de alltid har vært, når
morgendagens arbeidsliv ser helt annerledes ut en gårs
dagens. Vi må tvert imot tørre også å utvikle modellen i takt
med tiden vi lever i og utfordringsbildet fremover.
Ord som medbestemmelse og kollektive rettigheter er,
og skal være en naturlig del av alle arbeidsforhold i Norge.
Når vi opplever at dette er under press, er det grunn til bekymring. Samtidig må det også være lov å diskutere på
hvilket nivå disse rettighetene skal overholdes. For Akademikerne er de lokale kollektive hensynene svært viktige.
Vi mener at arbeidsgivere og tillitsvalgte lokalt er best rustet
til å løse utfordringene på sine arbeidsplasser. Da kan man
skreddersy lokale løsninger som gir best mulig ressursutnyttelse for alle parter og sikre best mulig tjenesteproduksjon.
Det er ikke selvsagt at den norske arbeidslivsmodellen har
evig liv. Vi må jobbe for å sikre at den har en fremtid, og vi
må utvikle de tema og løsninger vi legger inn i modellen.
Det er i dag mange utfordringer som må møtes av de politiske
partiene og organisasjonene sammen, og Akademikerne vil
være en konstruktiv og fremtidsrettet part. •

NPM i Danmark
Der skal udvikles nye styreformer,
som markerer et farvel til klassisk NPM.

man er ved at have nået grænsen for
effektiviseringer.

Markedsorientering og DRG-Takster

New public management (NPM) er et
system indenfor ledelse, der er benyttet
af offentlige forvaltninger siden 1980'erne med det formål at modernisere den
offentlige sektor. Et centralt værktøj er
en større markedsorientering, som ifølge
teorien vil føre til højere kvalitet, større
gennemsigtighed og mere effektiv drift.
I det danske sundhedsvæsen vandt
systemet indpas med indførelsen af
behandlingsgarantier, drg-takster og
frit valg af behandling på offentlige
eller private hospitaler og klinikker.
De første skridt blev taget med indførelsen af diagnoserelaterede grupper
til brug for effektivitetsmålinger i 1996,
men det var først, da drg-systemet blev
koblet til finansieringen af sygehusene,
at New Public Management for alvor
fik fodfæste.
Konkurrence og behandlingsgarantier

Det skete i 2002 under en borgerlig
regering, der ikke kun indførte drgtakster, men samtidig åbnede for konkurrence mellem private og offentlige
sygehuse. Hvis de offentlige sygehuse
ikke kunne behandle ventelistepatienter
inden for en given frist, skulle patient
erne kunne vælge privat behandling
for det offentliges regning.
Det førte til en stærk fokusering på
produktion og målopfyldelse, og det
førte flere steder også til hård konkurrence ikke kun mellem offentlige og
private sygehuse, men også indbyrdes
mellem offentlige sygehuse om, hvem
der kunne behandles flest patienter
mest effektivt.
Det mest markante resultat har været
et fald i de gennemsnitlige ventetider
til planlagte operationer af f.eks. knæ
og hofte – og en markant årlig stigning
i sygehusenes produktivitet på 2-3 pct.
årligt.

››

Av Anja Mitchell,
formand for Overlægeforeningen
og FAS

Ny fokus på mere kvalitet
– værdi for patienten

For meget fokus på kvantitet

Men bagsiden af medaljen er de sidste
par år blevet så tydelig, at der både
blandt sygehusenes driftsherrer
– regionerne – og i Folketinget er
opstået et markant ønske om at forlade
NPM i den form, vi kender det.
Først og fremmest har det vist sig,
at øget produktivitet ikke altid giver
den bedste kvalitet i behandlingen.
Produktivitetskravet har ført til en
stærk stigning i den elektive kirurgi, og
det diskuteres nu ihærdigt blandt fagfolk, om man opererer for mange. Og
der er bred enighed om, at ventetids
garantien på 30 dage fører til et pres på
systemet, som indebærer en risiko for, at
man i visse tilfælde opererer patienter,
der kunne have bedre effekt af konservativ behandling.
For det andet har styreformen ført
til et stort pres på sygehusenes ledelsessystem, hvor man i stigende grad
oplever, at råderummet til at prioritere
indskrænkes af centrale direktiver og
markedsgørelsen. I kølvandet på NPM
har behandlingspakker vundet indpas
på en lang række sygdomsområder.
Dette har især inden for psykiatrien
ført til kritik af en tankeløs fokusering
på aktivitet frem for indhold i behandlingen.
Sidst men ikke mindst har kravet om
en årlig produktivitetsfremgang på to
pct. ført til en vidtgående kritik fra
læger og de øvrige ansatte på sygehus
ene samt regionerne, der mener, at

Derfor er der blandt læger og regioner
i dag enighed om, at der skal udvikles
nye styreformer, som markerer et farvel
til klassisk NPM. I stedet for rendyrket
aktivitetsmåling og markedsgørelse
ønskes et system, hvor sygehusene
måles på kvaliteten af deres ydelser og
på opfyldelse af patienternes ønsker.
Flere regioner er på vejen væk fra at
styre deres sygehuses økonomi på
baggrund af drg-systemet og eksperimenterer med kvalitetsbaserede styreformer.
På den baggrund kan man konkludere,
at NPM i den klassiske form så småt er
ved at blive rullet tilbage. Men det
betyder ikke, at sygehusene nu får frie
hænder. De skal fortsat leve op til et
omfattende sæt behandlingsgarantier
for både livstruende sygdomme og
elektiv behandling, som i dag dækker
både somatik og psykiatri.
Og fronterne er fortsat trukket hårdt
op, når det gælder kravene til sygehus
enes produktivitet. Måske er der et
politisk flertal på vej, som vil opgive
kravet om en årlig vækst på to pct. Men
regeringen står indtil videre fast på
dette. Og forklaringen herpå er ret
enkel. De økonomiske gevinster, man
opnår med to pct-kravet, bruges i vid
udstrækning til at finansiere ny behandling og ny, dyr medicin på syge
husene. Hvis man ikke henter pengene
via øget produktivitet, skal pengene
findes andre steder, og det mener regeringen ikke, at der er råd til. Så selv om
NPM er på retur, vil systemet sandsynligvis leve videre på sygehusene i en
eller anden form et godt stykke tid
endnu. •
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Openheit, tillit og respekt
– meir enn ord
Medisinen har aldri vore så langt framme og vår evne til å hjelpe eller
behandle er kome utruleg langt. Det blir stadig utvikla nye metodar og
ny teknologi som bidreg sterkt til forbetra resultat for pasientane.

›› Av Eivind Hansen, administr. direktør, Haukeland universitetssjukehus

M

i oppleving er at vi er med på ei fantastisk reise. Samstundes veit eg at enkelte meiner prisen for reisa er
høg, og at nokre betaler vel mykje av prisen. Eg veit at mange
legar meiner dei har mista noko av den faglege autonomien
og dermed mister dei noko av arbeidsgleda.
Det er synd. Gode klinikarar og forskarar er alltid berebjelken i eit godt sjukehus. Innsatsen deira bringer oss stadig
nye steg framover. Den gode klinikar nyt respekt på alle nivå
i sjukehuset. Dei blir lytta til og drar de medisinske utviklinga
framover til beste for pasientane.

Nye rammer for arbeidet

Har dei likevel mista den faglege fridomen sin? På dei aller
fleste områder nei, på nokre områder ja. Det er framleis
legane som driv den medisinske utviklinga, det er framleis
legane som prioriterer mellom pasientar, det er framleis
legane som vel behandling.
Men det er sett nokre nye rammer for arbeidet gjennom
standardisering av pasientforløp og prosessar. Dette sikrar
at det blir mindre tilfeldig variasjon og at prosessane blir
forutsigbare. Dette kjem dels samtidig med utvikling av
tettare tverrfaglig samarbeid og brukarinvolvering. Det gir
mindre autonomi for den tilsette og behov for å tilpasse seg
andre på ein ny måte. Om denne utviklinga er negativ eller
positiv er mykje opp til korleis ein vurderer det, men utviklinga går i retning av betre pasientbehandling med færre
pasientskader og at fleire får behandling til rett tid.
Sjå nytten

I tider med endringar er det viktig å ha tett dialog og involvering av tilsette. Særleg gjeld dette i kompetanseorganisasjonar
som sjukehus. Skal vi lukkast med implementering av ny teknologi og endra prosessar, må våre tilsette sjølv sjå nytten for
pasientbehandlinga m.v. og får høve til å påverke utviklinga.
Involvering i utvikling og endringsprosessar er eit område eg
som leiar har ambisjonar for. Her kan vi ta nye steg og bli betre.
Eg veit det vil ha mykje å bety for motivasjon og arbeidsmiljø.
Nødvendig rapportering?

Rapportering og kvalitetsindikatorar påverkar arbeidskvardagen for dei tilsette på ulik måte, og kan vere noko av grunnen
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Openheit, tillit og respekt.
Det er eit godt fundament for
å bygge arbeidsmiljø der dei
gode klinikarane kan trivast
og yte sitt beste.
Eivind Hansen

til at enkelte kjenner på at dei ikkje har fridom til å styre
kvardagen på same måte som tidlegare. Vi får stadig fleire
og betre pasientrettar og vi får stadig fleire nye krav til betre
og raskare behandling. Vi må vise at vi gjer det som pasient
ane har krav på.
Andre rapportar gir oss verdifull innsikt om skilnader i tilgjenge og behandling ved dei ulike sjukehusa og regionane.
Desse rapportane gir oss moglegheit til å rette opp unødvendig variasjon i pasienttilbodet og ressursbruken.
Vi kjem ikkje forbi at det må rapporterast. Ikkje sikkert
at alt er like nødvendig, men mykje er sjølve grunnlaget for
viktige endringar som sikrar god og rettferdig pasient behandling. Det er derfor ikkje noko mål å kjempe mot rapportering. Målet må vere å finne betre måtar å rapportere

på. Mi oppgåve som sjukehusleiar er å finne gode løysingar
og god teknologi som gjer at det går minst mogleg tid med
til rapportering.
Uformell dialog

I ei tid der diskusjonen har gått høgt om tillitsvalde og sentrale tilsette kan ha tillit til leiinga, har det vore viktig for meg å
komme i nærare dialog med tillitsvalde. Det er mange formelle kanalar for kontakt mellom tillitsvalde og leiinga. Men eg
har tru på dei uformelle kanalane som eit supplement der vi
kan legge på bordet likt og ulikt og på den måten bygge eit
fundament for ein god og trygg dialog. Det vil alltid komme
tilfelle der det stormar og leiing og tillitsvalde står steilt mot
kvarandre, men med eit fundament av grunnleggande tillit vil

Møter 500 leiarar

Gode leiarar har ein nøkkelfunksjon for å skape godt arbeidsmiljø og entusiastiske tilsette. Vi har lenge jobba målretta
med leiarutvikling internt på sjukehuset. Vi har om lag 500
medarbeidarar som har leiaroppgåver på ulike nivå i sjukehuset, og det er ei utfordring å sikre at alle har nok kompetanse og innsikt til å utøve godt leiarskap. Kvar månad har eg
møte med alle desse leiarane, fordelt på fire møter over to
dagar. Her er også tillitsvalde og verneombod velkomne. Alle
får same informasjon, og målet er at alle får eit felles bilde
av situasjonen. Dette er med på å bidra til openheit om dei
viktigaste sakene og moglegheit til å påverke.
Må gå begge vegar

Leiargruppa vår har tatt utfordringa om å betre tilhøvet til
tilsette og tillitsvalde på alvor. Som ein berebjelke for leiarskapet vårt har vi vald tre verdiar: Openheit, tillit og respekt.
Ikkje sjeldan tar eg fram desse orda og sjekkar ut om det vi
gjer er farga av desse orda. Vi skal vere opne om alt vi gjer,
vi skal vise tillit til våre tilsette, og vi skal respektere ulike
syn og ulike menneske i organisasjonen.
Men det må gå begge vegar. Vi må ha gjensidig tillit og
respekt. Vi får ikkje det gode samarbeidet dersom den eine
parten tillegg den andre skjulte motiv.
Openheit, tillit og respekt. Det er eit godt fundament for å
bygge arbeidsmiljø der dei gode klinikarane kan trivast og
yte sitt beste. •

alle partar takle dei vanskelege sakene betre. Tillit kan berre
byggast gjennom dialog og kjennskap til kvarandre.
Vi spør legane

Streiken i haust var vanskeleg for alle. For meg var det viktig
å halde ved like og betre dialogen og tillitsforholdet med dei
tillitsvalde. I etterkant av streiken har eg invitert til møter
med Of og Ylf saman med toppleiinga ved sjukehuset,
og vi har no månadlege møter. Vi er mellom anna samde om
å kartlegge situasjon for legane på Haukeland universitets
sjukehus gjennom ei «Åpenhetsundersøkelse». Saman vil i få
vite meir om korleis kulturen er i heile sjukehuset og i ulike
klinikkar. Etterpå vil vi sette oss saman og drøfte resultatet av
undersøkinga og finne tiltak som vi kan bruke på ulike nivå.
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Arbeidsmiljø og
pasientsikkerhetskultur
Sikkerhetsklima og teamarbeidsklima er viktige indikatorer på pasientsikkerhet.
Landsomfattende undersøkelser har vist stor variasjon innen og mellom helseforetakene.
Registrering av arbeidsmiljø og pasientsikkerhetskultur må undersøkes på en måte som
styrker gyldighet og bruk av resultatene.

›› Av Ellen Tveter Deilkås, Overlege og seniorforsker, Akershus universitetssykehus HF

H

elsepersonells opplevelse av
trygghet til å snakke om uønskede
hendelser i pasientbehandlingen kan
måles [1]. Målingene bygger på validerte
spørreskjema som kartlegger sikkerhetsklima og teamarbeidsklima (Tabell
1). Sikkerhetsklima og teamarbeidsklima
er målbare utrykk for pasientsikkerhetskultur, som er hvordan ledere og
ansatte samarbeider om å redusere
risiko for uønskede hendelser. Resul
tatene måles per organisatoriske enhet
(sengepost, poliklinikk, osv.) og er
assosiert med risiko for uønskede
hendelser [2-5]. Større risiko antas å
foreligge i enheter der færre enn 60 %
av medarbeiderne rapporterer godt
sikkerhetsklima eller teamarbeidsklima. Antagelsene baseres på internasjonale erfaringer [6]. Når 60 % eller mer
av medarbeiderne rapporterer høyt
(faktorskår = 75 eller høyere) om
sikkerhetsklima eller teamarbeids
klima, regnes det for å være modent.
Nasjonale målinger

Sikkerhetsklima og teamarbeidsklima
ble målt på sengeposter og poliklinikker
i alle norske helseforetak i 2012 og
2014 [7]. Prosentandel medarbeidere
som opplevde godt sikkerhetsklima, og
prosentandel som opplevde godt teamarbeidsklima var parameterne. Det var
stor variasjon blant enhetene internt i
helseforetakene. Andel enheter med
modent sikkerhetsklima og teamarbeidsklima varierte også mye mellom
helseforetakene, og mellom regionene
(Figur 1).
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Sikkerhetskultur

Helseministeren ga 16. mars 2016 følg
ende oppdrag i et brev til helseforetakene:
• Utvikle strategier for å få frem kunnskap om vilkårene for en kultur preget av åpenhet og læring, og følge opp
med tiltak for å endre kulturen der
det avdekkes behov for dette
• Anvende kunnskapen fra pasient
sikkerhetsprogrammet «I trygge
hender», hvor man har kartlagt
pasientsikkerhetskulturen gjennom
måling av sikkerhetsklima og team
arbeidsklima på alle avdelinger/
seksjoner i helseforetakene
• Presentere status fra arbeidet i felles
oppfølgingsmøter i juni og i oktober i år
Hva som er trygg pasientbehandling
kan oppfattes ulikt mellom faggrupper[8]. Innad i et operasjonsteam vil
operasjonssykepleier kunne oppleve det
utrygt å avvike fra en prosedyre, mens
kirurgen kan mene at avvik fra prose
dyren er nødvendig, for ikke å sette
pasientens liv i fare. For å skape felles
forståelse og prioritering av rutiner,
trengs informasjon om omstendigheter
som kan medføre avvik fra prosedyrene.
Felles arenaer for å snakke om hvordan
behandlingsprosedyrer praktiseres og
prioriteres kan motvirke motsetninger
som i verste fall kan medføre at faggrupper motarbeider hverandre.
Tiltak

Forbedringstavler kan være utgangspunkt for systematisk og regelmessig
dialog om hvordan praksis og resultater

Artikkelen har tidligere stått på trykk i
fagtidsskriftet Indremedisineren nr. 2-2016

SIKKERHETSKLIMA
1. 	Jeg ville føle meg trygg hvis
jeg var pasient her
2. 	Her blir medisinske feil
håndtert riktig
3. 	Jeg vet hvilke kanaler jeg skal
bruke for å stille spørsmål om
pasientsikkerhet her
4. 	Jeg får passende tilbakemelding
om arbeidet mitt (korrekt,
tilstrekkelig og fra rett person)
5. 	 Det er vanskelig å diskutere feil her
6. 	Kolleger oppmuntrer meg til å
si fra om enhver sikkerhets
bekymring som jeg måtte ha
7. 	Kulturen her gjør det lett å lære
av andres feil

TEAMARBEIDSKLIMA
8. 	Mine innspill blir godt mottatt her
9. 	Her er det vanskelig å si fra
om jeg oppdager et problem i
pasientbehandlingen
10. 	Her blir uenighet håndtert riktig
(dvs. ikke ut fra hvem som har
rett, men ut fra hva som er best
for pasienten)
11. 	Jeg får den støtte jeg trenger fra
andre sykehusansatte for å ta
meg av pasientene
12. 	Her er det lett for ansatte å spørre
når det er noe de ikke forstår
13. 	Legene og de andre ansatte her
samarbeider som et velkoordinert team
Tabell 1. Spørsmål i faktorene Sikkerhets
klima og Teamarbeidsklima

kan forbedres på for eksempel en sengepost. Tavlemøtene gir overblikk over
status for forbedringsarbeid og kan
tilrettelegge for at helsepersonell prioriterer, tester og vurderer forbedrings
ideer fra medarbeidere, pasienter eller
pårørende. Pasientsikkerhetsvisitter kan
gi toppledelsen første-håndsinformasjon om helsepersonell sine sikkerhetsbekymringer. Ved pasientsikkerhets
visitter drøfter direktøren hvilke om-
stendigheter og forhold som lokale ledere og medarbeidere opplever bidrar til
risiko i pasientbehandlingen. Representative historier om pasientskader,
nesten-hendelser er relevant informasjon. Pasientsikkerhetsvisittene kan
gjerne ta utgangspunkt i enhetenes
forbedringstavler, der de finnes. Mål
inger av sikkerhetsklima og teamarbeidsklima kan gi pekepinn på hvilke
sengeposter, poliklinikker som direktør
ene bør prioritere å gå til.
Gyldige registreringer

Gyldige målinger av sikkerhetsklima og
teamarbeidsklima kartlegger opplevelsene til medarbeidere innenfor samme
arbeidsmiljø. Arbeidsmiljøet må være en
«naturlig sosial enhet» for at målingen
skal være gyldig [9]. En «naturlig sosial
enhet» er et sted i organisasjonen der
medarbeiderne løser oppgaver i felleskap med andre. For leger i spesialisering
vil et slikt sted for eksempel være sengeposten, akuttmottaket, poliklinikken
eller operasjonsavdelingen. For en
overlege, kan det være poliklinikken,
operasjonsavdelingen, eller akuttmot
taket, om man er fast stasjonert der.

AndeI enheter med modent sikkerhetsklima
63
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57
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Figur 1. Prosentandel behandlingsenheter med modent sikkerhetsklima i hver region og
nasjonalt. Figuren er gjengitt fra rapporten Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak
og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014[7].

Dessverre har dette gyldighetsprinsippet ikke vært fulgt ved landsom
fattende og regionale undersøkelser av
sikkerhetsklima, teamarbeidsklima og
arbeidsmiljø utført de siste årene. I
stedet for å beskrive arbeidsmiljøet på
poliklinikken, sengeposten eller akuttmottaket, har leger blitt bedt om å beskrive arbeidsmiljøet på kostnadsstedet
hvor de er ansatt, nemlig «legegruppen».
Kostnadsstedet kan ikke regnes som en
«naturlig sosial enhet», fordi det ikke er
et sted hvor arbeidsoppgaver utføres i
fellesskap med andre. En konsekvens er
at leger og flere andre yrkesgrupper som
for eksempel sekretærer, renholdsarbeidere og fysioterapeuter, har blitt ekskludert fra både å beskrive og forbedre eget
arbeidsmiljø. En annen konsekvens er

mindre pålitelige og gyldige resultater
fra undersøkelsene.
Fremtidige undersøkelser

Forhåpentligvis er tiden nå inne for å
endre på det og la alt helsepersonell kartlegge og forbedre sitt arbeidsmiljø uten at
noen ekskluderes. I disse dager planlegges
en ny nasjonal undersøkelse som sam
ordner kartlegging av arbeidsmiljø og
pasientsikkerhetskultur. Samordningen
har til hensikt å samle kreftene som skal
bidra til tryggere miljø for både pasienter
og medarbeidere. Arbeidsmiljø har direkte
betydning for god og trygg pasientbehandling. Det vil derfor være et tankekors
om fremtidige undersøkelser av arbeidsmiljø fortsatt blir planlagt slik at resultat
enes gyldighet og bruk svekkes. •
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SKAL
- SKAL IKKE.. . .
Noen refleksjoner om tilstanden i norsk arbeidsliv med utgangspunkt i Fafo- rapporten «Varsling
og ytring blant medlemmer i sju fagforbund»

›› Av Janne K. Bethuelsen, styremedlem Of

S

pesielt de siste årene har saker
om blant annet åpenhetskultur,
ytringsfrihet, varsling, «fryktkultur»,
og saker opplevd omgjort til personalsaker med og uten represalier, rast i
den offentlige debatten. Helseminist
eren er klar på at vi har en utfordring
i sykehusene, og han mener at det må
legges til rette for en åpenhetskultur,
som vi på vår side mener stedvis er helt
eller delvis fraværende i dag.
Høsten 2015 tok forskningsstiftelsen
Fafo initiativ til å gjennomføre en ny
undersøkelse om ytringsfrihet og varsling blant norske arbeidstakere. Undersøkelsene ble gjennomført våren 2016
og munnet ut i tre rapporter, hvorav to
gjennomført av Fafo og en av TNS
Gallup.
Anne Mette Ødegård, Sissel C. Trygstad og Johan Røed Steen hadde ansvar
for rapporten «Varsling og ytring blant
medlemmer i sju fagforbund» ( Forbundet for Ledelse og Teknikk, Sykepleierforbundet, Legeforeningen,
Politiets Fellesforbund, Norsk Tjenestemannslag, Juristforbundet og Utdanningsforbundet ). Bakgrunnen for
gjennomføring av undersøkelsen var
for å følge opp forrige undersøkelse fra
2010 samt at en undersøkelse om status
for ytringsfrihet i Norge fra 2014 viste
at offentlig ansatte vurderer sin ytringsfrihet dårligere enn ansatte i privat
sektor. Dagens varslerbestemmelser
kom inn i Arbeidsmiljøloven (AML) i
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2007, og hensikten var å tydeliggjøre
gjennom AML, at varsling både er
lovlig og ønskelig.
Det er en vanskelig grense mellom
kritiske ytringer og varsling, men det å
varsle verneombud, tillitsvalgte og
tilsynsmyndigheter regnes alltid som
forsvarlig.
Den aktuelle rapporten er absolutt
verdt gjennomlesning. For utenom
selve undersøkelsen blant de sju
foreninger, forbund og lag, gjennomgår
også utvalget definisjoner hva gjelder
varsling og kritikkverdige forhold samt
henger dem på knagger i regelverk og
lovgivning. Dette er en viktig og god
gjennomgang for oss som er litt over
gjennomsnittet interessert i de ansattes forhold ute i det norske arbeidsliv.
Selve rapporten

Hovedspørsmålene i undersøkelsen,
fritt gjengitt, går ut på hvordan vi
vurderer vår ytringsfrihet, internt og
eksternt. Hva er omfanget, og hvor
mange varsler om kritikkverdige forhold ved sin arbeidsplass? Er det forskjeller mellom forbundene, og skiller
de utvalgte forbundene seg fra resten
av Norges arbeidstakere? Hva varsles
det om og til hvem? Hvorfor er det
noen som ikke varsler? Hjelper det å
varsle, og får varslingen konsekvenser
for varsler?
Totalt i undersøkelsen var det 62666
arbeidstakere som var invitert, og

19756 (32%) som deltok. Om man ser
på Legeforeningen spesielt, så var det
6171 medlemmer som ble invitert, og
av disse var det 1875 som svarte. Dette
utgjør 31%, og 66% av disse var tilknyttet
et helseforetak. De ansvarlige for rapporten reagerer på at andel rapportering av uønskede hendelser blant politi
og helsepersonell er lavt. 58% i politiet
og 64% i Legeforeningen oppgir at de
rapporterer uønskede hendelser. Sykepleierne kommer noe bedre ut med
70%, men tross dette regnes andelen
lav, spesielt med tanke på at disse arbeidstakergruppene er avgjørende for
å sikre trygghet for liv og helse samt
kvalitet på tjenestene.
Jevnt over så er det relativt akseptabelt å diskutere faglige spørsmål ved
arbeidsplassen, men når det gjelder å
ytre seg kritisk om andre forhold, så
viser det seg at forbundsmedlemmene
oftere blir møtt med uvilje hos leder
enn arbeidstakere for øvrig (bredde
undersøkelsen utført av TNS Gallup).
Mest utfordrende er det for medlem-

mer i Politiets Fellesforbund og Legeforeningen, hvor 36 og 35% er delvis
eller helt enige i denne påstanden. De
fleste møter mindre uvilje hos sine
kolleger etter tilsvarende ytring. Undersøkelsen viser også at medlemmer
av Politiets Fellesforbund oftere må
forholde seg til uskrevne regler på
arbeidsplassen samt diskusjoner i
uformelle fora enn andre forbundsmedlemmer.
Å omtale kritikkverdige forhold ved
arbeidsplassen offentlig, er ikke ønskelig, men av og til nødvendig. De som
opplever at de er utsatt for restriksjoner
av overordnede er igjen politiet (42% ),
men også medlemmer av Sykepleierforbundet ( 39% ) ligger her i øvre sjiktet.
33% av medlemmene av Legeforeningen
er delvis eller helt enige i dette, og det

viser seg at toppledelsens begrensninger
av hensyn til virksomhetens omdømme
veier tyngre i dette spørsmålet enn
frykten for å bli irettesatt.
Så kjenner arbeidstakerne godt til
lovbestemmelsene? Naturlig nok går
Juristforbundet oss andre en høy gang,
men det som er trist lesning er at det er
Legeforeningens medlemmer som har
den lengste veien å gå. 35% hadde ikke
kjennskap til disse før de ble presentert
i undersøkelsen. Hva med ledere og
tillitsvalgte? Omtrent 20% kjente ikke
til dem, og da er det ikke unaturlig å
tenke seg at dette vil kunne ha negativ
effekt på hvordan slike saker blir håndtert både på ledelses- og tillitsvalgtnivå.
Destruktiv ledelse som er ødeleggende
for arbeidsmiljøet seiler opp som det
mest vanlige kritikkverdige forholdet

på en arbeidsplass og er også det som
det varsles hyppigst om blant forbund
ene. Det er derfor godt at ministeren
har fokus på god ledelse i sykehusene.
Vi varsler hovedsakelig i linjene med
nærmeste leder først, og i omtrent 50%
av tilfellene står vi alene i varslingen.
Det hadde kanskje ikke vært så farlig
om det i alle fall førte til bedring av
forholdene, men det er det kun en av
tre som opplever. Og det å være ansatt i
staten eller i et helseforetak reduserer
dessverre sannsynligheten for at det
hjelper å varsle.
Legeforeningens medlemmer er
blant dem som får mest negative reaksjoner i etterkant av en varsling, og
konsekvensen var blant annet at de ble
irettesatt av leder, mistet arbeidsoppgaver, ødela sine karrieremuligheter
og ble sykemeldte. Det forekom også
mobbing, utestengelse fra arbeidsfellesskapet, og oppsigelse både på eget og
arbeidsgivers initiativ. Vil så Lege
foreningens medlemmer utsette seg
for dette igjen? 77% sier ja, tross alt,
men om den som varsler har høy utdannelse eller den ansvarlige har høy
posisjon, så viste undersøkelsen at
dette har negativ effekt i forhold til
etterreaksjoner.
Hva nå? Dårlig håndtering fra ledelsen
er en utbredt utfordring i det norske
arbeidsliv, og utvalget konkluderer
med at utviklingen de siste ti årene på
varslingsområdet gir grunn til bekymring. Vi i Legeforeningen må selv ta
ansvar for å presentere våre medlemmer for lovgivning og retningslinjer
hva gjelder kritiske ytringer og varsling. Vi må sørge for at våre tillitsvalgte
er godt informert om lovens bestemmelser, og ikke minst med tanke på at
dårlig håndtering fra ledelsen er et
stort problem, må vi også sørge for at
våre legeledere er av dem som bidrar
til et bedre resultat i neste runde. Ikke
bare i form av tall, men også den opplevde bedringen av arbeidsmiljøet i
dagens sykehus. •
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LEDERFORUM:

Of representerer også spesialister i lederstillinger
Her inviterer vi medlemmer i lederstillinger til å reflektere

Følg det som er faglig riktig!

›› Intervjuet av Arne Laudal Refsum, redaksjonskomitéen

O

ppsummert så er jeg stolt av
sykehusreformen, men ikke
fornøyd. Vi må ikke glemme at det var
stor frustrasjon knyttet til fylkeskommunenes håndtering av sykehusene.
Jeg jobbet selv ved Ullevål sykehus på
midten av 90-tallet. Vi hadde ingen
selvstendighet og var ekstremt detalj
styrt. Skulle 3 medarbeidere reise på
samme kongress i utlandet måtte dette
godkjennes i Rådhuset. Fokus på kvalitet var helt fraværende. Mine vurder
inger i dag er trolig preget av at min
direkte erfaring fra å jobbe i sykehus i
all hovedsak er fra tiden etter at sykehusreformen ble besluttet. Mye av
kritikken som rettes mot foretaksmodellen kan jeg selv ha stor forståelse
for. Men selv om systemet har sine
svakheter og trenger et kritisk blikk,
så mener jeg det er mulig å stå for at
foretaksreformen var et riktig vedtak.
For mange etasjer: Vi lever i et
dynamisk samfunn og i løpet av 5-10 år
tror jeg det vil komme justeringer av
sykehusmodellen. Utfordringen er at
det er stor sprik blant de politiske partiene om retning for utviklingen. Det
er et politisk flertall mot RHF nivået,
men ingen enighet om alternativet. Jeg
mener at en hovedutfordring er at det
er for mange hierarkiske nivåer i sykehusenes styringskjede. Kortere avstand
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mellom folkevalgte og sykehus og mer
enhetlig nasjonal styring er stikkord
for hva jeg ser som de sentrale for
bedringspunkter. Personlig ville jeg
ha foretrukket en såkalt direktoratsmodell.
Private ideelle sykehus, hvordan er
situasjonen for disse? Disse institusjonene opplever større politisk støtte

enn noen gang. Denne organisasjonsformen og eiermodellen gir en langt
større lokal autonomi enn helsefore
takene har. Det merkes helt ned på
ansatt nivå. Vi har en evne til å snu
oss raskere og for eksempel realisere
byggeprosjekter på kortere tid enn
helseforetakene. Men, det er en ut
fordring å sikre at RHFene opptrer
mulighetsorientert i forhold til oss, og
at de behandler oss likeverdig med sine
egne eide foretak. Helseforetakene har
interne kommunikasjonskanaler som
vi ikke er innlemmet i, og dette gir
utfordringer. Det ser man blant annet
når det er snakk om å fordele oppgaver.
Når det kommer til stykket er det min
erfaring at hensynet til foretakenes
egne preferanser og deres økonomi
ofte synes å være overordnet målet om
å ta i bruk de muligheter de ideelle
sykehusene presenterer.
Nå skal du bli direktør på Modum
Bad: Ja. Jeg gleder meg. Jeg er nå 52 år
gammel og har vært direktør ved Lovisenberg i 10 år. Det er sunt at toppledere skifter med jevne mellomrom. Man
blir kreativ av å bytte jobb, og det er
godt å gi seg mens leken er god. Jeg g
år til en institusjon som har mange
likhetstrekk med Lovisenberg. Den
er spesialisert og verdibasert, og min
(livs)oppgave blir at Modum skal være

Foto: Sturlason

Lars Erik Flatø, avtroppende direktør ved Lovisenberg Diakonale Sykehus i
Oslo (for 3. gang) har nylig blitt tildelt «Arbeidsgiverprisen 2016» av arbeids
takerorganisasjonen Delta. Han har bakgrunn fra sosiologi og statsvitenskap.
Og har arbeidet med helsepolitikk i Oslo og Akershus, stabssjef for statsminister
Stoltenberg, og fra NAVO (Spekter). Kanskje mest spennende for Overlegens
lesere var statssekretærstillingen hos Tore Tønne i forbindelse med etableringen
av helseforetakene.

og markerer dette med å etablere en egen spalte.
over tema spesielt relevante for denne gruppen fremover.
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Sagt om Flatø:
Godt humør, mye smil.
Rund og diplomatisk.
Lett å ta kontakt
med direkte. Flink til å
involvere tillitsvalgte.
Ny helseminister?
Stort nettverk.
Kjenner mange ansatte
på fornavn. God til å
følge opp lederne sine

Red.

en kjent og anerkjent institusjon i
minst 25 år til.
Historiske verdier og tradisjoner
må forvaltes som en odelsgutt for
valter familiegården. Lederprisen
oppfatter jeg mest som en honnør til
Lovisenberg sykehus. Vi er passe store,
vi har bare 3 ledernivåer, og vi tar vare
på våre verdier og tradisjoner. Alle
nyansatte blir kjent med vår historie,
våre verdier og våre tradisjoner. Dette
formidler vi, og gjør våre ansatte på en
tydelig måte klar over hvilke forventninger og forpliktelser som stilles til
våre ansatte. Jeg er oppriktig glad i
sykehuset og i menneskene som jobber
her. Medarbeiderne er et mål i seg selv,
og ikke et middel. Jeg bryr meg om
dem som mennesker. Det er klart at et
verdibasert sykehus som vårt får et
ekstra sett av forventninger, både fra
ansatte og fra pasienter og pårørende.
Dette gir stor fallhøyde, og det er derfor ekstra viktig med egen lederadferd.
Du må aldri ta din egen person høy
tidelig, men rollen må du ta høytidelig,
for du blir bedømt ut fra om du «lever
som du lærer». Det er lite som vekker
mer forakt enn hykleri.
Lederfilosofi: Medarbeiderne skal
følge det som er faglig riktig, det er
dette som er robust over tid. Så får
karakterboka bli som den blir. Blir du

for enøyd i å fokusere på målene som
kommer ovenfra/utenfra, blir du av
dine medarbeidere oppfattet som at du
«pleaser» de over deg i systemet. Det
betyr ikke at du ikke skal være lojal
mot oppdraget du har fått som leder,
men du skal også være kritisk. Du skal
som leder være mer utfordrende oppover enn nedover. Ja, du skal være lojal,
men det må ikke forveksles med å være
servil. Alle målene vi må forholde oss
til i dag må brukes for å bli klokere,
ikke som et utgangspunkt for straff

eller belønning. Selvfølgelig må jeg
som leder kommunisere til mine om
alle de mangfoldige målene som er stilt
til meg, til oss, men disse målene skal
brukes til læring og refleksjon, til å bli
klokere. •
Sagt om Flatø:
Godt humør, mye smil. Rund og
diplomatisk. Lett å ta kontakt med
direkte. Flink til å involvere tillitsvalgte.
Ny helseminister? Stort nettverk. Kjenner
mange ansatte på fornavn. God til å
følge opp lederne sine.
Red.
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LEDERFORUM:

Lege, mellomleder og troppsbefal
2016 var et krevende år enten vi hadde vårt virke som klinikere, tillitsvalgte
eller ledere. Jeg representerer den sistnevnte gruppen. I høst da det stormet
som verst fant jeg en historieartikkel jeg følte en viss identifisering med.

››

Av Arild Hagesveen, spesialist indremedisin og jurist,
avdelingssjef medisinsk avdeling, Diakonhjemmet sykehus

D
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sjonsbakgrunn og en hverdag preget
av nærhet til den utøvende klinikk
har for min del vært helt avgjørende
for å kunne løse de utfordringer
avdelingen har stått overfor.
Hvorfor føles rollen så utsatt? Det
oppstår ofte spenningsfelt mellom de
tilbakemeldinger jeg både ser og forstår fra legegruppen og en del andre
forutsetninger jeg i min lederrolle er
satt til å forvalte, men i liten grad kan
påvirke. Det er en utarmende kamp
å kjempe mot det til enhver tid be
grensede handlingsrommet og den
fastlåste rammen. I dette farvannet
oppleves hverdagen fort som en dragkamp mellom sine to Herrer hvor det
er umulig samtidig å tilfredsstille begge.
Sosial tilhørighet og faglig i dentitet kan
føles tapt i et tomrom mellom barken
og veden. Jeg var forberedt på dette og
gikk inn i ledelse med et bevisst valg og
ønske. For meg har dette vært avgjør

ende for fortsatt å finne motivasjon i
rollen. For andre – som kanskje har
havnet i samme posisjon mer ubevisst
og tilfeldig – har jeg stor forståelse for
et opplevd savn av handlingsrom,
støtte, og anerkjennelse.
Overlegeforeningen stimulerer sine
medlemmer til å bli ledere. Dette er et
viktig arbeid jeg fullt ut stiller meg bak.
Det vil være avgjørende for lederut
viklingen i helsevesenet fremover at
foreningen setter seg selv i dette førersetet. Jeg er ikke i tvil om at jeg som
leder og arbeidstaker vil få god bistand
ved en e.v.t konflikt med egen arbeidsgiver. Spørsmålet er imidlertid om
foreningen ser for seg en rolle i det
farvannet som oppleves som vanskelig.
Hvis vi skal lykkes med å rekruttere
og beholde gode legeledere i de mest
utsatte lederposisjonene i fremtiden vil
foreningens støtte og bistand på dette
område være avgjørende. •
Foto: Shutterstock

enne beskrev forventet levetid til
ulikt militært personell på en
slagmark. Gruppen som fremstod med
kortest forventet levetid var tropps
befalet. Forklaringen var enkel –
troppsbefalet skulle gå først og lede
de menige med sin tilstedeværelse og
sitt eksempel. Når angrepet startet
skulle befalet springe opp og føre an.
Dette var en støtte og stimulans til
soldatene på slagmarken. De av offiserene som var høyere opp på rangstigen
satt bak fronten og deltok ikke direkte i
kamphandlingen, men besluttet hvorvidt, når og hvordan angrepene skulle
gjennomføres. Nå skal man være forsiktig med å sammenlikne ledelse i
sykehus med en slagmark, og legegruppen eller andre helsepersonell
grupper med den menige soldat, men
hvis min hverdag som leder for en klinisk
avdeling skal ha et militært metaforisk
bilde fra 2016 må det være dette.
Bør vi fortsette å stimulere leger til å
ta denne rollen? Som svar på dette er
det skrevet utallige artikler om alt fra
profesjonsnøytral ledelse til smerten
en lege kan oppleve ved å tape sin
faglige identitet. Jeg har også gjort
noen refleksjoner. Legegruppen er en
avgjørende faktor m.h.t hvordan en
klinisk avdeling fungerer. Ledelsens
samspill med de som har sitt daglige
virke i det direkte møte med pasienten
er helt fundamentalt. Dette er tuftet på
en forståelse av den rollen legene står i
til det daglige. En medisinsk profe-

BOKANMELDELSE:

Konflikt og konfliktforståelse
for helse- og sosialarbeidere
I disse urolige tider kan det være på sin plass å henlede oppmerksomheten
konfliktløsning. Basal kunnskap om mekanismer som leder til konflikter og
ulike løsningsmuligheter er av særlig interesse for tillitsvalgte. Overlegen
gjentrykker omtale av en innføring i emnet. En bok som kan anbefales.
Fra Tidsskriftet Nr. 3, 10. februar 2015

›› Av Christian Grimsgaard,
nestleder Of

EKELAND, TOR-JOHAN
Konflikt og konfliktforståelse for helse- og sosialarbeidere
2. utg. 223 s, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2014.
Pris NOK 389
ISBN 978-82-05-47198-6

K

onflikt og konfliktforståelse for
helse- og sosialarbeidere, utgitt
første gang i 2004, har nå kommet i ny
og revidert utgave. Forfatter og professor
i sosialpsykologi Tor-Johan Ekeland
ble oppfordret til å skrive en bok om
emnet for mer enn 10 år siden, da
konfliktforståelse ble lagt inn i rammeplaner for helse- og omsorgsfag i høyskolene.
Utgivelsen er også innrettet som en
lærebok, med henvendelser til en leser
ikledd rollen som student på vei ut i
arbeidslivet. Dette er sikkert nyttig,
og virker disiplinerende for et emne
det ikke er helt enkelt å avgrense. Forfatteren er flink med begrepsavklaringer
og presiseringer for å tydeliggjøre og
operasjonalisere emnet, og veileder
skånsomt gjennom kapitler som gradvis bygger opp vår kompetanse, særlig
innen sosialpsykologi.
For en leser som ønsker rask og
anvendbar kunnskap om emnet, opp
leves denne ellers gode didaktiske
strukturen som noe omstendelig. Det
er først i de siste kapitlene at konfliktløsning og megling behandles, og da
på et ganske overordnet plan. Kanskje
kunne denne delen vært trukket inn
tidligere, og vektet noe høyere på be-

Denne anmeldelsen er opprinnelig publisert
i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 3 2015,
og er gjengitt med tillatelse.

kostning av de ellers gode sosialpsykologiske utlegninger og betraktninger.
Hvorfor en bok om konflikter for
helse- og sosialarbeidere? Den enkle
begrunnelsen er at det står på pensum
i mange utdanninger. Forfatteren redegjør for hvorfor helsearbeidere spesielt
bør inneha slik kunnskap; et felt preget
av mange kryssende hensyn og av mange
ulike interessegrupper og konstella
sjoner, som i utstrakt grad må samarbeide. I en serie eksemplifiserte
konflikter illustreres de mange sam
arbeidsarenaene og konfliktene som
kan oppstå.
Litt forstyrrende er det at forfatter
ens betraktninger gjennomgående
farges av en mistro til ansatte og en
idyllisering av ledernes motiver. Ofte
trer han inn i en dommerrolle i eks
emplene, med mistenkeliggjøring av
motivene til arbeidstakersiden eller
profesjonene, som styres av egeninteresse alene. Det er pussig at de mange
konfliktene mellom ansatte og ledere i
de reformerte organisasjonsstrukturene
i stat og kommune (e.g. foretak) ikke
gis en mer dyptpløyende tolkning. Her
går man glipp av en god anledning til å
illustrere situasjons-, tiltaks- og målkonflikt (STM-modellen).

Heller ikke den «nordiske arbeidslivsmodellen» gis plass. Dette er etter
min mening en viktig del av vår bakgrunn og våre forutsetninger både for
å forebygge og for å løse konflikter. Bør
med i neste utgave! Alt i alt fremstår
likevel boken som en god og gjennomarbeidet innføring i emnet, og den
kan anbefales for ledere med personal
ansvar – og tillitsvalgte. •
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Pasientsentrerte leger
gjennom hele yrkeslivet
Fremtidens leger må evne å møte pasienter på en god måte. Et viktig sted for å gi leger
de egenskapene er medisinstudiet. Men det er ikke nok. Det må tilrettelegges for dette
inn i yrkeslivet som lege.
Foto: Sturlason

›› Samtale mellom Eivind A. Valestrand og Arne Laudal Refsum

V

i ønsker å være leger som kan
hjelpe pasienter. Det krever mye
av oss som behandlere, både personlig
og teoretisk. I møte med syke mennesker
må ivaretakelse av pasientens følelser
og sårbarhet være et mål som gir anerkjennelse å mestre. Ofte søkes det
anerkjennelse fra kolleger i egen og
andre profesjoner. Slik anerkjennelse
kan bli mer teknisk fokusert. Det tekniske er mindre sårbart for legen å
diskutere enn hvordan en møter et
medmenneske. Fokus på en teknisk
velgjennomført konsultasjon med
rett diagnose og medisinering kan gi
en falsk mestringsfølelse for legen.
Pasienten kan sitte igjen med en
følelse av å ikke være sett.
Eivind: Er leger flinke nok til å gå
utover det medisinsk fagteoretisk
korrekte og også vurdere hvordan
pasienten opplevde møtet? Slik at det
også kan brukes som en rettesnor for
fremtidige møter med pasienter?
Arne: På et generelt grunnlag er vi
sikkert ikke det, men noen er dyktige.
Det å få disse som læremestre, og få lov
til å følge dem, se hvordan de oppnår
en nesten automatisk samhørighet
med pasienten, og hvordan pasienten
blir trygg, tillitsfull og slapper av under
samtalen er flott. Så må vi ha arenaer
hvor det er tid til å følge, til å lytte, til
å lære, og ikke alltid telle, måle eller
skulle videre.
Det er viktig med trygghet i egne og
andres emosjoner. Legen må kunne møte
46 OVERLEGEN 1-2017

Eivind Valestrand (født
1989) er nå i permisjon
fra siste studieår på
medisin for å lede Norsk
medisinstudentforening.
Som studentrepresentant
har han blant annet
vært mye engasjert i
kommunikasjon og
medisinsk profesjonal
isme. Han stiller til valg
som medlem av Sentral
styret til Legeforeningen
på Landsstyremøtet
våren 2017.

andres sårbarhet med trygghet i sin
egen. Det må være en bevissthet i fagkulturen om at mennesket er spennende,
ikke bare sykdommen og dens kjennetegn. Samtidig er det ikke slik at hver
pasient i hver situasjon trenger en
sjelesørger, de trenger kanskje bare
høflighet og tydelig kommunikasjon.
Legen må likevel være åpen for, og
oppmerksom på når pasienten trenger
noe mer. Samtidig kan legen bli utbrent
og utslitt av å hele tiden skulle være
åpen for andres sårbarhet. I tillegg er
det lange hektiske vakter, mange pasienter og få på jobb. Leger rekker ikke
å spise eller gå på toalettet i løpet av
dagen. Når legene ikke har tid til å ta
vare på seg selv, hvordan skal de ha

overskudd til å pleie andre? Tilrettelegger sykehus godt nok for at leger
skal kunne gjøre jobben som er krevet
av dem?
En av de store utfordringene her er
det man for 10 år siden kalte benchmarking, altså sammenligning mellom
sykehus, uten at den «effektiviteten»
som ble målt der ble sammenholdt
med pasienttilfredshet, eller med arbeidsmiljøundersøkelser. Det nye nå er
KOSPA, som er en måte å sammenligne
hva det koster å behandle en pasient
med gitt diagnose på de forskjellige
sykehusene. Det måler ikke kvalitet,
ikke trygghet eller tillit, kun kroner.
Å lære kommunikasjon i studietiden
er ikke nok. For å mestre den spontane

thomasknarvik2017

kompleksiteten i sårbare konsultasjoner
er et livslangt læringsprosjekt. Som en
trolig aldri vil kunne mestre fullt i alle
konsultasjoner. Kun med den erkjennelsen kan en arbeide med å utvikle
seg gjennom hele yrkeslivet. Det
krever dog at leger får dedikert tid til å
utvikle og vedlikeholde sine kommunikasjonsegenskaper. Gjør de det?
Sikkert ikke nok. På mitt sykehus
må alle nyansatte leger, enten det er
turnusleger eller erfarne overleger
gjennomgå et obligatorisk kurs i klinisk
kommunikasjon. Nå begynner vi å tilby
oppfriskningskurs. Men vel så viktig er
at vi har et kollegialt miljø hvor vi trygt
kan gi hverandre tilbakemelding på
hvordan også denne delen av yrkesut
øvelsen fungerer, ikke bare på operasjonsteknikk eller EKG-tolkning.
Flere rapporter om hvordan fryktkulturen preger helsevesenet. Det er
vanskelig å forbedre helsevesenet i et
system der det ikke er åpenhet om feil.
Snarere kan systemet slik det oppleves
nå ubevisst tvinge helsepersonell til å
utføre yrket på en måte ingen ønsker.

Mestringsfølelsen er viktig i enhver
arbeidsdag. I legeyrket kan fort feilfrihet bli et yrkesmål, for feil kan være så
skjebnesvangre. Et uoppnåelig mål
som bidrar til at legen distanserer seg
fra pasienten når ting bli vanskelig for
å unngå hjelpeløsheten. Og for å oppnå
mestring i et system der det ikke er tid
eller rammer for å håndtere komplekse
følelser, er det naturlig å bli teknisk
fokusert. Dermed kan pasienten fort
ikke bli sett. Hvordan kan vi skape en
kultur med åpenhet og trygghet i at feil
skjer, og med en holdning om at det
farligste med feil er å ikke lære av dem?
La oss starte med å konstatere at feil
skjer. Neste trinn er å erkjenne i kollegiet at en feil har skjedd. Så må vi tilstrebe at vi støtter hverandre i hvordan
dette skal håndteres, hvordan pasient
og pårørende skal informeres. Det er
forbausende hvor rolig svært mange
tar det med feil, så lenge de får vite
hva, hvorfor og hva skjer nå. Men vi
må, som du sier, også ha evnen til å
håndtere de komplekse følelsene når
pasienten blir sint, anklagende og be-

breidende, samtidig som du har skyldfølelse selv.
Leger oppfattes av mange som arrogante. Det kan være mange årsaker til
det. Ubevisste forestillinger om at
legestanden er en begavet elite kan
komme utfra en særegen respekt en
møter hos mange pasienter. Farligere
kan det være dersom legen har et behov for å distansere seg fra pasienten.
Selv om arrogansen kan være i individet, kan den også være i et system i
helsevesenet som distanserer legen fra
både pasient og annet helsepersonell.
Er det noe i helsevesenet som skaper
en opplevelse av legearroganse som en
kan gjøre systemendringer for å motvirke? Vi har vel lett for å si at dette var
i tidligere generasjoner, ikke nå. Men
vi må aldri glemme at det å være så
avhengig av andres kunnskap og kompetanse gjør at pasienten ofte vil føle
seg underlegen, uansett hvor mye han/
hun har googlet på forhånd. Legen skal
inngi trygghet, og faglig dyktighet,
legen skal være profesjonell, ikke
kamerat. Kunsten er å skape akkurat
passe nærhet og passe avstand.
Som nyutdannet lege har man lært
av sine forbilder gjennom studiet hvordan legeyrket kan utføres. Systemet
legen så starter å arbeide i er preget av
en kultur som nye leger fort blir en del
av uten å stille spørsmål med om det er
slik det bør og skal være. I gode systemer
kan det være greit, men de fleste
systemer kan ha behov for å utvikle
seg. Helsevesenet består allerede nå av
mange gode og flinke leger. Hvordan
kan disse være gode forbilder som
viser unge kollegaer hvordan en behandler pasienter?
Vanskelig spørsmål. Eller… Det er vel
ikke så vanskelig med de gode og flinke
legene, det er med de legene som ikke
er flinke på det vi snakker om nå, på
kommunikasjon, på samhandling i
teamet, på å se hele mennesket. Men
de har (kanskje) andre gode evner og
kunnskaper. Vi kan ikke alle være helt
like som typer, eller i måter å håndtere
utfordringer på. Vanskeligheten kommer i å sjonglere mellom alle disse
forskjellige områdene av kompetanse
hos de forskjellige sommøter pasienten,
slik at pasienten ivaretas godt. •
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Har du spørsmål du ønsker besvart i bladet,
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Når samvittigheten sier nei
Noen ganger oppstår konflikt mellom arbeidstakerens samvittighet
og oppgaver som skal gjøres. Når kan a
 rbeidstakeren nekte å utføre
slike oppgaver?

››

Av Hege Synne Rahm,
juridisk rådgiver i Overlegeforeningen

P

roblemstillingen har vært særlig
aktuell i debatten om hvilken
adgang fastleger skal ha til å reservere
seg mot å henvise til abort. Denne
debatten var bakgrunnen for at det såkalte Samvittighetsutvalget ble oppnevnt
ved kongelig resolusjon i mars 2015.
Med samvittighetsfrihet menes
frihet til å handle i samsvar med ens
samvittighet. Spørsmål knyttet til
samvittighetsfrihet er ikke begrenset
til helsesektoren, og utvalget skulle
se på mulige konflikter også på andre
områder innenfor arbeidslivet.
Samvittighetsutvalget publiserte en
NOU (NOU 2016: 13 Samvittighets
frihet i arbeidslivet) i september 2016,
som nå er sendt på høring. I denne
artikkelen gjengir vi deler av utvalgets
hovedbudskap.
Gjeldende rett

Utgangspunktet er at en arbeidstaker
har plikt til å utføre de arbeidsoppgavene som følger av arbeidsavtalen. Å
nekte å utføre en slik arbeidsoppgave,
er et avtalebrudd. Unntak krever et
særskilt rettsgrunnlag. Spørsmålet
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er i hvilke tilfeller samvittighetsfrihet
kan utgjøre et slikt grunnlag. Sam
vittighetskonflikter i arbeidslivet kan
typisk ha form av at man nekter å ut
føre handlinger fordi man mener de er
moralsk uakseptable. Når en arbeids
taker ønsker å reservere seg mot å
gjøre en oppgave, oppstår spørsmålet
om arbeidsgiver har plikt til å tilrettelegge for dette ved å frita arbeidstak
eren fra oppgaven.
Samvittighetsutvalget viser til at de
internasjonale og nasjonale regulering
ene som har betydning for samvittighetsfrihet i arbeidslivet er omfattende
og komplekse. Problemstillingen berører
mange rettsområder. Samvittighetsfriheten er omtalt både i Den europeiske
menneskerettighetskonvensjonen
artikkel 9 og i FNs konvensjon om
sivile og politiske rettigheter artikkel
18. Det følger av Menneskerettsloven
§ 2 at disse konvensjonene er gjort til
norsk lov. Diskrimineringsvernet har
også betydning. I norsk rett er ikke
samvittighetsfrihet regulert generelt,
men enkelte situasjoner er omfattet av
særregulering. I helsesektoren er det

lovfestet adgang til, eller mulighet for,
reservasjon ved abort, omskjæring og
forskning på fostervev.
Samvittighetsutvalgets anbefalinger

Er det behov for mer lovgivning om
reservasjonsadgang? Nei, mener ut
valget. Unntak er dersom det i et konkret spørsmål er helt spesielle forhold
som taler for lovregulering. På ett område mener imidlertid et samlet utvalg
at det er behov for ny lovgivning. Det
er dersom aktiv dødshjelp blir vedtatt
som en pasientrettighet. Utvalget viser
til at for en del helsepersonell vil aktiv
dødshjelp oppleves som både galt i seg
selv og i strid med helsefagenes profesjonsetikk. Derfor mener utvalget at
helsepersonell bør få reservasjonsrett
mot å utføre og delta ved aktiv dødshjelp dersom aktiv dødshjelp skulle bli
vedtatt som en pasientrettighet. Generelt mener utvalget at samvittighetsspørsmål som involverer «liv og død»
- spørsmål påkaller spesiell beskyttelse.
Utvalget anbefaler at lovreguleringen
beholdes som i dag for abortinngrep.
Det bør etter utvalgets syn kunne
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om bestemmelsen bør presiseres gjennom forskrift eller oppheves til fordel
for bruk av lokalt skjønn hvis noen
ønsker å reservere seg.
Utvalget argumenterer for at ny
lovgivning ikke nødvendigvis er den
beste løsningen på dilemmaer ved
reservasjon. En del av argumentasjonen
er at lovregulering kan føre til at problemer som kunne ha blitt løst i praksis
ved arbeidsplassen, blir gjort om til en
rettslig problemstilling, og det kan
medføre manglende fleksibilitet ved
løsning av konflikten. Anbefalingen
er at samvittighetskonflikter løses
mellom den enkelte arbeidsgiver og
arbeidstaker. Utvalget anbefaler generelt at arbeidsgivere er fleksible og
tilrettelegger for at arbeidstakere kan
unngå oppgaver som er i strid med
deres samvittighet. Det forutsettes
imidlertid at dette ikke i vesentlig grad
går utover andre viktige hensyn.
likas

2016: 13

Samvittighetsfrih

et i arbeidslivet

t i arbeidslivet

1. Bygger arbeidstakerens ønske om
reservasjon mot å utføre bestemte
arbeidsoppgaver på en dyp og viktig
samvittighetsoverbevisning?
Utvalget legger til grunn at dette kriteriet alltid må være oppfylt hvis reservasjon skal være aktuelt. Det stilles
med dette noen krav til den enkeltes
samvittighet for at den skal kunne gi
grunnlag for å nekte å utføre arbeidsoppgaver. Det må i tillegg gjøres forstå-

utredninger

Samvittighetsfrihe

Utvalget foreslår at tre grunnleggende
kriterier bør stå sentralt i vurderingen
av samvittighetsbasert fritak i arbeidslivet. Disse tre hovedkriteriene gir
veiledning når den enkelte arbeids
giver skal ta stilling til en forespørsel
om samvittighetsfritak. I dette ligger
krav til gjensidig vilje til å forstå og
finne løsninger som er til minst mulig
ulempe for de berørte partene:

NOU 2016: 13

Tre hovedkriterier

Norges offentlige

elig for andre at den aktuelle arbeidsoppgaven fører til en samvittighetskonflikt. Kravet til forståelighet vil
være avhengig av situasjonen, og det
kan ikke oppstilles entydige kriterier.
2. Kan reservasjon finne sted uten at
det er inngripende for tredjepart?
Utvalget viser til at hvilke og hvilken
grad av byrder som tredjepart bør
kunne tåle, vil være et omstridt spørsmål. For eksempel skal det etter lov
om rituell omskjæring av gutter tas
hensyn til helsepersonell som av samvittighetsgrunner ikke ønsker å utføre
eller assistere ved slike inngrep, men
bare så lenge dette ikke hindrer et
forsvarlig tilbud. Redusert tilgang til
et tilbud eller en tjeneste er en poten
siell negativ konsekvens som kan gjøre
reservasjon uakseptabelt.

3. Er reservasjon gjennomførbart i
praksis uten for store ulemper for
arbeidsgiver og kollegaer?
Spørsmålet her er hvor store ulemper
arbeidsgiver og kollegaer skal måtte
tåle. Utvalget viser som eksempel til
at for å opprettholde ønsket tjeneste
tilbud, kan det hende arbeidsgiver må
endre turnuser og arbeidsplaner. Dersom slik tilrettelegging er kostbar eller
på annen måte er spesielt krevende for
arbeidsgiver, vil det tale mot at reservasjon innvilges.
Kravet om reservasjon står sterkere
dersom flere kriterier er oppfylt. Som
nevnt, forutsetter utvalget at det første
kriteriet må være oppfylt. Dersom alle de
tre kriteriene er oppfylt, mener utvalget
at samvittighetsfritak normalt bør kunne
skje, og at det må anføres tungtveiende
hensyn for å konkludere motsatt. •

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-13/id2510437/
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JUS FOR LEGER:

Nye krav til lederne?
Det har blitt en tradisjon at helseministeren holder sykehustale ved inngangen
til det nye året. Talen fungerer som en kombinasjon av en politisk arena hvor
resultater innkasseres og ambisjoner lanseres. Det er også en arena der eier
av sykehusene stiller krav til sine virksomheter. I år var ett av helseministerens
budskap følgende:

›› Av Lars Duvaland, avd.dir. Jus og arbeidsliv

Derfor stiller jeg strengere krav til lederne ved sykehusene gjennom den nye forskriften om ledelse og kvalitets
forbedring. Her går det tydelig fram at det er topplederens ansvar å sørge for at alle aktiviteter styres i tråd med
den nye forskriften.

F

orskriften han viser til trådte i
kraft 1. januar 2017. Den avløser
den tidligere forskriften om intern
kontroll i helsetjenesten.
Bakgrunnen for den nye forskriften
er blant annet funn gjennom tilsyn
med sykehus og kommuner. Der er det
påvist svikt i oppfyllelse av grunnleggende krav til styring og internkontroll.
Blant de forhold som trekkes frem i
høringsnotatet til forskriften er:
• Mangler og uklarhet knyttet til
ansvarsplassering, ledelsesforankring
og organisering.
• For lite systematisk arbeid med å sikre
at medarbeidere har nødvendige fagkunnskaper og kunnskap om virksomhetens arbeidsmåter og rutiner.
•L
 ite systematisk og dårlig ledelses
forankret arbeid med kontinuerlig
forbedring gjennom innhenting og
vurdering av informasjon om risiko,
sårbarhet, uønskede hendelser og
andre mangler.
•M
 anglende iverksetting av korrigerende tiltak og manglende oppfølging
av tiltakenes effekt.
•S
 vak evne til å gjennomføre planlagte tiltak. Mye blir planlagt, imens
utfordringene med iverksettelse ofte
undervurderes.

Den nye forskriften inneholder gode
presiseringer av hva som ligger til lederansvaret i sykehus. Det overordnede
bildet er at dette er en regulering av det
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ansvaret som allerede påhviler ledelsen
i helsevirksomheter. Som eksempel
nevnes § 3 som sier at toppledelsen
skal sørge for at det etableres og gjennomføres systematisk styring av virksomhetens aktiviteter i tråd med denne
forskriften og at medarbeiderne i virksomheten medvirker til dette. Dette
må kunne sies å være et grunnleggende
krav til ledelse av enhver moderne
virksomhet. Selv om det ikke er forskriftsregulert, vil for eksempel ledelsen av SAS oppleve dette som et grunnleggende krav fra sine eiere. Forskjellen
til helsevirksomheter er at dette ansvaret
rettsliggjøres. At man som leder må ta
ansvar for å «sørge for at medarbeidere
i virksomheten har nødvendig kunnskap
om og kompetanse i det aktuelle fagfeltet,
relevant regelverk, retningslinjer, veiledere og styringssystemet», skulle bare
mangle i moderne kompetansebedrifter.
Imidlertid stilles det nå også detalj
erte krav i forskriftsreguleringen, som
går ut over hva som har vært faktiske
og rettslige forpliktelser hittil. Som
eksempel gir forskriften en forpliktelse
til «minst en gang årlig systematisk
gjennomgå og vurdere hele styringssystemet opp mot tilgjengelig statistikk
og informasjon om virksomheten for å
sikre at det fungerer som forutsatt og
bidrar til kontinuerlig forbedring av
virksomheten.» Dette er et nytt og
spesifikt krav virksomheter i helse
tjenesten ventelig vil bli målt på.

Flere spør seg hva konsekvensene
kan bli av å bryte forskriftskravene.
Hovedformålet med rettslig regulering
er som utgangspunkt å knytte normer
(eksempel ledelsesplikter) til rettsvirkninger. Dette ser man klarest når det
knyttes konkrete sanksjoner som straff
og erstatning til brudd på forpliktelser.
Det vil sannsynligvis ikke bli aktuelt
her. Det kunne tenkes at gjennomgå
ende brudd på forskriftsbestemmelser
kunne inngå i arbeidsrettslige sanksjoner
mot en toppleder som ikke har gjort
jobben sin, men neppe som begrunnelse
alene.
Forskriften er et forsøk på å styrke
den faktiske ivaretakelsen av internkontroll og pasientsikkerhetsarbeid.
Slik systemarbeid har en tendens til å
bli nedprioritert i en travel lederhverdag. Her brukes rettslige virkemidler
til å styre denne prioriteringen. Det er
i tråd med hvordan Legeforeningen
mener systemansvaret må utvikles i
helsetjenesten for å unngå fokuset på
individfeil.
Hvor effektiv en slik regulering blir,
gjenstår å se. Alle lov og forskriftskrav
som gjelder for både ansatte og ledelse
i norsk helsetjeneste er i seg selv en
utfordring. Det er krevende å holde
oversikt – selv for oss jurister. Det
vedtas stadig nytt regelverk med gode
intensjoner, men uten klar plan for
implementering, etterlevelse og ikke
minst evaluering. •

FaMe
De 45 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 og
en fagmedisinsk forening skriver innlegg i hvert nummer.

De viktige læringsmålene
i spesialistutdannelsen
Ny forskrift om spesialistutdanning og
spesialistgodkjennelse av leger er vedtatt og ble kunngjort av Helsedirektoratet 13.12.2016. I høringsrunden fikk
Legeforeningen gjennomslag for noen
viktige endringer som at utdanningsstedet skal gjennomføre minimum 70
timer internundervisning per år og at
overgangsordningen utvides fra 2 til 3
år. Men noe går dessverre tapt, som
muligheten til å erstatte 6 måneder av
spesialistutdanningen med forskning.
Det er en styrke for profesjonen som
helhet og for fagmiljøet på den enkelte
arbeidsplass at mange leger har akademisk kompetanse, og dette kan svekke
rekrutteringen av stipendiater.
Samtidig som vedtaket kom, ble
spesialitetskomitéenes forslag til lær
ingsmål i del 2 og del 3 for 44 hovedspesialiteter sendt på høring. Gjennomtenkte og godt formulerte læringsmål
er helt avgjørende for at vi kan si oss
fornøyd med det nye regelverket. Spesialitetskomitéene har høy legitimitet i
fagmiljøene og solid faglig kompetanse
innen sitt felt, så vi var svært godt fornøyd med at Helsedirektoratet ba dem
om å gjøre arbeidet. Helsedirektoratet
skriver imidlertid i sitt høringsbrev at
«det vil bli utført en harmonisering av
læringsmålene med hensyn til inndeling
i læringsmål, delmål og detaljeringsgrad». Det som er viktig for oss nå, er
at formuleringen av læringsmålene
ikke endres av helsebyråkrater etter
høringen og deretter vedtas uten at
spesialitetskomitéene får komme med
tilbakemeldinger på endringene.

Aktuelle høringsrunde på læringsmål er uvant for Legeforeningens
underavdelinger. Vi inviteres til å sende
ett høringssvar via questback direkte
til Helsedirektoratet (frist 1. april) og
ett høringssvar til Legeforeningen
(frist 1. mars). For de fagmedisinske
foreningene er høringsrunden svært
viktig. Legeforeningen arrangerer
derfor en felles høringskonferanse om
læringsmålene 15. februar der alle
lederne for spesialitetskomiteene og de
fagmedisinske foreningene er invitert
til å delta sammen med politisk og
administrativ ledelse. Formålet med
konferansen er å identifisere hva som
bør besvares felles og hva som bør
svares opp av den enkelte spesialitet.
Er det grunn til bekymring? Noen av
oss vil svare ja. Læringsmålene for del
1 (turnustjenesten) ble vedtatt sammen
med forskriften. Forslaget til læringsmål for del 1 var utarbeidet av en
arbeidsgruppe nedsatt av Helsedirektoratet. RHFene koplet seg på i inn
spurten etter høringen og komprimerte
læringsmålene fra mer enn 200 mål til
en brøkdel. Et nytt begrep, klinisk beslutningsprosess, ble innført som et
samlebegrep for anamnese, undersøk
else, differensialdiagnoser, behandlingsalternativer, risiko og mulige komplikasjoner samt det å kunne lage en
utrednings-, behandlings- og oppfølg
ingsplan som journalføres. Heldigvis
ble dette supplert med en liste over
mer spesifikke prosedyrekrav som
LIS-1 dels må beherske selvstendig.
Et mer håndterbart antall læringsmål

›› Av leder i FaMe Cecilie Risøe

er bra, men prosessen var ikke god sett
fra vårt ståsted. I det aktuelle tilfellet
fikk arbeidsgiver komme inn svært
sent og fikk stor makt over endelig
vedtatte læringsmål.
En tilsvarende redigering har vært
foreslått for del 2 og del 3, men prosessen
vil her ha helt andre konsekvenser.
Overordnede formuleringer kan ikke
erstatte spesifikke krav om fagkunnskap og prosedyrekrav for LIS-2 og
LIS-3. Dersom dette skjer, er vi på vei
mot et svensk system med spesialistgodkjenning basert på skjønnsmessig
kompetanse. Det er viktig at målene er
så konkrete at de ikke åpner for mye
skjønn hos den som skal signere. Når
den økonomiske bunnlinjen ikke går
opp, må det ikke være rom for å knipe
inn på spesialistutdanningen. Vi må
derfor være litt paranoide på innhold
og nyanser når læringsmålene utformes.
Vi er avhengige av og håper på et positivt samarbeid med Helsedirektoratet i
alle faser av denne høringsrunden helt
opp til vedtak foreligger. •
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Akutt nyresvikt (AKI) relatert
til antiretroviral HIV- behandling
Pasient med kjent ervervet immunsvikt blir innlagt grunnet fallende allmenntilstand,
vekttap, kvalme og ryggsmerter siste uker. Pasienten hadde en måned tidligere fått påvist
en kompresjonsfraktur i rygg, uten kjent traume, og hadde brukt Ibux daglig siste uker før
innleggelse.

›› Av Karl Marius Brobak, Lis, nyremedisinsk avdeling, UNN Tromsø
Det påvises en stigning i kreatinin fra
tidligere 50 mcmol/l til 138 mcmol/l.
Undersøkelser gav ingen holdepunkter
for redusert sirkulerende volum. Ultralyd av nyrer viste normal nyrestørrelse,
noe økt ekkogenisitet i parenkymet i
begge nyrer og ingen hydronefrose.
Urinstix viste 2+ for glukose og 2+
for protein. Urinmikroskopi viste noe
kornede sylindre.
Videre hadde pasienten elektrolytt
forstyrrelser med hypokalemi (serum
kalium 2,5 mmol/l) og hypofosfatemi
(serum fosfat 0,57 mmol/). Spoturinprøver ved innkomst viste U-kalium/
kreatinin ratio på 8, urin fosfat var ikke
målt.
Pasienten hadde syrebaseforstyrrelse
i form av en hyperkloremisk metabolsk
acidose med BE -10 og bikarbonat 15
mmol/l. Urinprøve ved innkomst viste
positivt urin anion gap, urin osmolalt
gap var ikke målt. Urin pH var ikke
målt ved innkomst, men etter korrigering av serum bikarbonat til 18 mmol/l
var urin pH 8,0.
Det ble videre påvist proteinuri
(protein/kreatinin ratio 200 mg/
mmol) samt glukosuri. Pasienten
hadde normale blodsukkermålinger
og HbA1c på 4,7%.
Serum urinsyre viste lave nivå med
urinsyre 69 mcmol/l.
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Pasienten var under behandling med
Combivir (Lamivudin, zidovudin) og
Truvada (emtricitabin, tenofovirdisoproksil). Sykehistorie og funn ble
vurdert som forenelig med nyresvikt
utløst av tenofovirdisoproksil med
proksimal tubulus dysfunksjon i form
av Fanconi syndrom (hypofosfatemi,
euglykem glukosuri, proteinuri, hypouricemi og renal tubulær acidose).
Nukleosid- revers transkriptase
inhibitoren Tenofovir disoproksil
fumarate(TDF)
er et medikament som kan indusere
proksimal tubulus dysfunksjon, alene
eller i kombinasjon med AKI eller
kronisk nyresykdom (CKD) [1-6] . Det
er holdepunkter for at både tubulus
dysfunksjon, AKI og CKD har samme
patogenese og patologi [3]. Nyreskade
grunnet tenofovir behandling antas å
skyldes påvirkning av de proksimale
tubulære celler gjennom transportere
som gir Tenofovir akkumulering i
cellene med påfølgende mitokondrie
skade [3].
Risikoen for alvorlige renale bivirkninger med TDF har i en studie blitt
anslått til 0,5%, i samme studie fikk
2,2 % av pasienten en stigning i
kreatinin under behandling med TDF,
median fall i GFR fra baseline ved 3,6
og 9 måneder var -1,1, -2,7 og 0 ml/

min per 1.73 m2 [1]. En økt hyppighet av
proksimal tubulus dysfunksjon er vist
hos pasienter med tenofovir, 22 %
versus hos 12 % av naive ubehandlede
HIV pasienter, da særlig med en økt
fraksjonell ekskresjon av fosfat og
urinsyre [2]. Hypofosfatemi og tubulus
dysfunksjon virker imidlertid å være
et relativt vanlig funn hos ubehandlede
pasienter med ervervet immunsvikt,
og trolig mindre uttalt hos behandlede
HIV-pasienter uten Tenofovir [2, 7].
Akutt nyresvikt er beskrevet hos
HIV pasienter stabile på Tenofovir

FaMe
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under behandling med NSAIDs [8].
Truvada (emtricitabin, tenofovirdisoproksil) og NSAIDs ble seponert
under innleggelse. Det ble ikke utført
nyrebiopsi. Kreatinin falt i løpet av
3 måneder til 80 mcmol/l, som tegn på
persisterende nyreskade. De tubulær
avvikene normaliserte seg i løpet av
3 måneder etter innleggelse
Seponering av medikamentet gir ofte
restitusjon eller partiell restitusjon av

nyreskaden [4]. Monitorering av
tubulusfunksjon og av nyrefunksjon
(årlig kontroll av kreatinin, fosfat,
urinstix og urin-protein hos risiko
pasienten kan redusere nyreskade
assosiert til medikamentet [3]. Tenofovir alafenamide (TAF) er en erstatning
for TDF som antas ha mindre skadelige effekter på nyrene [9], men langtidsdata foreligger ikke. Medikamentet ble
godkjent av SLV Norge i 2016. •
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SCANDIC PARK SANDEFJORD

PROGRAM

26. - 28. april 2017

Norsk overlegeforenings kurs i ledelse og aktuell helsepolitikk

VÅRKURS OG ÅRSMØTE
ÅPENT FOR ALLE OF-MEDLEMMER
ONSDAG 26. APRIL KL. 10.00 – 20.00:
• Hvem styrer Helse-Norge? Politikerne vil selvsagt fremholde
at de har full kontroll og styrer utviklingen av helsetjenesten. Men
er det virkelig slik? Hvilken rolle spiller helsebyråkratiet og media?

• Organisering av helsetjenesten. Da foretaksreformen med
nytt styresystem ble innført i Norge, utarbeidet en gruppe norske
leger en motmelding. Er den fortsatt aktuell? Hvordan er situasjonen
og hva skjer i Sverige og Danmark?

• Årsmøte/landsrådsmøte i Of med valg
• Teater: www.fusentast.no «Langligger» I ett år var Coby
Omvlee langtidspasient og ufrivillig observatør av livet på sykehuset, på godt og vondt. Hvor trygg er man som pasient? Hvor
smart er det med outsourcing av viktige funksjoner i sykehushverdagen? Hvordan påvirker sykehusorganiseringen de
ansatte? Hvilke prinsipper må være bestemmende i arkitektur? Hvorfor er utskrivningspresset så høyt, og er det i
pasientens interesse?

TORSDAG 27. APRIL KL. 08.30- 18.00:
• Diskusjon om Teater Fusentast
• Medisinens møte med ondskap. Tyske legers deltakelse i nazistenes folkemord representerer et av historiens største moralske sammenbrudd. Hvordan kunne det skje? Er det særtrekk
ved medisinen som kan bidra til umenneskeliggjøring og ondskap? Kan det skje igjen?
• Har HMS og Arbeidsmiljøloven noen verdi? Som arbeidstakere er vi beskyttet av lover.
Hvordan håndteres HMS- avvik og brudd på Arbeidsmiljøloven på norske sykehus? Hvor er
Arbeidstilsynet og Økokrim?

• Godt arbeidsmiljø – en god innfallsport for en god helsetjeneste. Hvordan står det til
med pasientsikkerhetskulturen ved norske sykehus? Hvordan er sammenhengen mellom legers
jobbtilfredshet og kvalitet og pasientsikkerhet.

• Mine viktigste erfaringer som leder om sammenhengen mellom ledelse og arbeidsmiljø og gode
resultater. Noen ledere ser at det er en sammenheng. Hva er deres ledelsesfilosofi? Hva er hemmeligheten for å bruke
trivsel og god arbeidsmiljø som verktøy for å oppnå gode resultater?

• Legen i hardt vær: Vi leger er dedikerte og hardtarbeidende. Mange faktorer kan føre til at livet ikke går på skinner.
Hva kan føre til at vi sporer av, og hvordan skal vi håndtere det?

• Festmiddag

FREDAG 28. APRIL KL. 09.00 – 12.00:
• Fremtidens helsetjeneste: Alle «vet» at IT blir mer og mer viktig i helsetjenesten, som i andre deler av samfunnet.
Hva betyr det for oss? Er norsk helsetjeneste på rett spor?

Påmeldingsblankett og fullstendig program finner du på www.overlegeforeningen.no
Sendes til Norsk overlegeforening, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo.
Kontaktperson Edith Stenberg, tlf. 23 10 91 57, fax 23 10 91 50, of@legeforeningen.no

Bindende påmeldingsfrist: Snarest og senest 10. mars 2017
Ønsker overnatting 25.-26. april 2017, grunnet lang reisevei
Ønsker lunsj 26. april 2017
Ønsker middag 26. april 2017
Ønsker overnatting 26.-27. april 2017
Ønsker lunsj 27. april 2017
Ønsker å delta på festmiddag 27. april 2017
Ønsker overnatting 27.-28. april 2017

OPPGJØR: Alle utgifter til reise og
opphold dekkes for Ofs medlemmer.
Obligatorisk kursavgift kr. 1.200,- dekkes
ikke. Det blir utsendt faktura. Den enkelte
belastes kursutgifter som følge av ikke
meldt forfall innen 1 uke før arrangement.

Ønsker lunsj 28. april 2017
Foredragsholder – ankomst …………….. avreise ………………….
Medlem av Ofs landsråd – ankomst ………….. avreise ……………… (for landsrådsrepr. dekker Of alle utgifter)
Navn:________________________________________________________________________________________________
Adresse: _____________________________________________________________________________________________
E-post:_______________________________________________________________________________________________
Stilling: ______________________________________________________________________________________________

Returadresse
Norsk overlegeforening
Postboks 1152, Sentrum
0107 Oslo

