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Kjære kolleger
I et valgår er det naturlig å fokusere
på partienes helsepolitikk. Hvilke forventninger skapes hos velgerne, hva
skal blir bedre i verdens 5. beste helsevesen. Det er tid for rørende bilder der
framtredende politikere møter sykehjemsbeboere, kullkaster foretaksmodellen og - framfor alt lover avvikling
av ventetider og lover rettigheter de
heller ikke selv vet hvordan de skal
finansiere. Vi er på vei inn i overbud
enes måneder, der penger til de gode
formål ikke bare sitter løst, men ikke
engang bør gjøres regnskap for – fordi
de skal realiseres gjennom ny, smart og
effektiv drift. Dette minner en for øvrig
om argumentene for OUS-fusjonen
som skulle finansieres ved sin fram
tidige effektiviseringsgevinst!
Ventelister er et negativt ladet begrep som dessverre er nødvendig for
å beskrive en av sidene ved det ellers
meget gode helsetilbudet vi har. For alt
som ikke oppstår akutt, må folk vente
på å bli vurdering og behandling – i
kortere eller lengre tid. Det tar tid å
få vurdering hos fastlegen, spesialisthenvisningen vurdert, komme til undersøkelse og bli behandlet. I noen
tilfeller og for visse komplekse problemstillinger tar dette måneder og år
– faktisk. I noen tilfeller kan det sies at
det ligger en sikkerhet for pasienten i
at «ting tar tid». Man kan tenke seg
negative følger av et altfor effektivt
behandlingsforløp – som «Drive
through Brain surgery».
For de fleste ventelister er likevel
ikke slike forbehold aktuelle og vi er
på alle sider av bordet enige om at det

nettopp er et problem at det tar for
lang tid å tilby vurdering og behandling. Det er et samfunnsproblem at
folk går sykmeldt med tilstander der
en times kirurgi kanskje er det som
skiller dem fra å komme i gang med
rehabilitering og friskmelding. Det er
et opplagt tema for politikere å gripe
fatt i – og det skulle bare mangle.
Noen vil fremme sine løsninger på det
stadig eksisterende problemet – andre
vil vise at «alt går så meget bedre»
- ventelistene er kraftig redusert.
Pasienter som venter på vurdering
og behandling vet at det er kø. De
trodde rettighetsloven ga dem rett til
bli både vurdert og behandlet – når det
er riktig. Som pasientens lege, vet jeg
at for noen grupper er problemet uendret og derfor like galt, for andre tilbys
både vurdering og behandling mye
raskere og innenfor rimelig tid. Pasient
og lege er de som kjenner realitetene.
Så er det noen andre som fører
diskusjonen – i foretak, i media og i
den offentlige debatten – og nå kan
vi vente at politikerne får ny vind i
seilene for en tid. Politikerne har
fokusert på ventelister over flere år
og pasientrettigheter er blitt innført
og venteliste- og behandlingsfrister er
slått fast. Helsemyndighetene har
fulgt opp med rapporteringssystemer
og det blir sanksjoner dersom disse
frister brytes. Helsedirektoratet har
kommet med en fersk rapport (mai
2017) som ønsker å fortelle at problemet er redusert, men som også finner å
måtte drøfte om det må lovendring til
for å få ballen i mål. Ting kan tyde på at

helsetjenesten har tilpasset seg regelverket – for å vise til gode resultater og
unngå sanksjoner. Rapporten er ordrik
og tåken tetner litt mens man leser,
men HD glorifiserer ikke uhemmet og
adresserer problemet med at pasienten
ikke fikk den rettigheten man egentlig
mente å gi ham/henne. Det skal de ha.
Det man har oppnådd er at vente
listeregnskapet er blitt oversiktlig og
synderen identifiserbar – uten at det
blir lettere å etterleve for oss som har
pekt på manglende kapasitet og behov
for omstrukturering som årsak til problemet. Jeg som kliniker og pasienten
føler at «alt er som før» – og at ingen
egentlig hører på oss som sitter ansikt
til ansikt med problemet. Vi ber om
noe annet enn nye regler, skjemaer og
mer detaljert listeføring. Jeg som «vet»
at min pasient høyst sannsynlig vil
være godt hjulpet av dette eller hint
kirurgiske inngrep – ønsker bare å få
realisert nettopp det, like fort som
pasienten. Ved å delta i forfinet liste
føring og stadig bli lært opp i en stadig
mer kompleks søknadsbehandling,
tenker jeg at vi bare er med på å legi
timere de fortsatt uløste problemene
med for lang håndteringstid i vårt
helsevesen. Det var kanskje et nyttig
ere begrep siden pasientene bare er
egentlig interessert i å få en kvalifisert
vurdering av sine plager – og da selvfølgelig også gjennomført behandling
dersom legen foreslår det. Håndter
ingstid! Jeg har gjerne villet bidra
til Nytalen. •
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›› Av Overlegeforeningens leder Jon Helle

Foto: Thomas Barstad Eckhoff

MED FASTHET
OG KLØKT
Overlegeforeningen er i posisjon til å gjøre en forskjell langt utover egne rekker.

Med fasthet og kløkt
V

algene både i Of og i Legeforen
ingen er over. På Ofs Landsrådsmøte i Sandefjord i april fikk vi på nytt
et veldig godt Of-styre. Det er viktig for
oss alle, da store utfordringer banker
på døren også i kommende to-års
periode.
Det nye sentralstyret i Legeforeningen
kom på plass på Landsstyremøtet i
Ålesund i mai/juni. Styret er balansert
og helhetlig sammensatt. Begge deler
var viktig for Of. Vi velger alltid hva vi
mener er best på lang sikt framfor kortvarig gevinst. Vi har ikke visepresidenten
lenger, men jeg er sikker på at vi fra Of
som sitter i sentralstyret, også i kommende periode kommer til å ha en
veldig sentral plass i Legeforeningens
arbeid. Vi skal støtte opp under grundig og planmessig arbeid til beste for
alle våre medlemmer og pasientene.
Foreningen står midt oppe i store
saker: Situasjonen etter streiken, den
nye spesialistutdanningen, uavklart
organisering av spesialisthelsetjen
esten og en for dårlig finansierings
ordning for bygg og andre store investeringer. Store og komplekse saker. Og
Of vil og skal være med når løsninger
skal finnes.
Det er viktig å «krige» når det er nødvendig. Som vi gjorde under streiken.
Vi viste at vi kunne. Og vi kan og vil.
Men samtidig skal vi også beherske
og vinne «freden». Vi skal sette oss i
4 OVERLEGEN 2-2017

respekt, men også vise ansvar, være til
å stole på, inngi tillit, ta tunge løft for
fellesskapet, ja kort og godt kunne
regnes med. Vi vil bruke våre kunnskaper og erfaringer, gode analytiske
evner, bygge team og tenkte langsiktig.
Jeg har sagt det mange ganger: Det
er klokt å være klok. Og det er ikke
alltid klokt å være «smart». Det er vel
selvfølgeligheter, men likevel lurt å bli
minnet på det fra tid til annen. Vi står
overfor mange typer utfordringer. Jeg
mener «fasthet og kløkt» er en god
oppsummering av hva som kreves av
oss framover.

Fotografert under Nordöl på Svalbard.

Det er med stolthet og iver jeg går
inn i min fjerde periode som Of-leder
fra 1. september. Stoltheten er ikke på
egne vegne, men på Of-medlemmenes.
Jeg har gjennom mine snart seks år
som Of-leder gjort så mange erfaringer,
både i gode dager og i krevende situasjoner, at jeg er veldig stolt over det Ofs
medlemmer og tillitsvalgte står for.
Den fasthet og kløkt de har vist, og vi
fortsatt vil vise, er viktig langt utover
våre egne rekker. Jeg gleder meg til en
ny periode. Fordi vi er et sabla godt
team! •

En Legeforening på barrikadene
for en sterk offentlig helsetjeneste
I mars klatret Norge på toppen av på FN-rangeringen over verdens lykkeligste
land. God psykisk og fysisk helse var to av vinner-faktorene som ble trukket frem.
Dette er et gledelig resultat og viser at vi lever i et land preget av trygghet, høy tillit
og små forskjeller.

V

i har en av verdens beste helse
tjenester. Mye takket være dyktig
og engasjert helsepersonell som leverer pasientbehandling i verdensklasse.
Men det er noen mørke skyer i horisonten. Vi ser økende sosial ulikhet i
helse og en gryende todeling av helsevesenet. Det er alarmerende. Økende
sosiale helseforskjeller og todeling av
helsevesenet – der de ressurssterke
kjemper seg frem i køen - kan velte
hele den solidariske modellen vårt
offentlige helsevesen er bygget på.
I Norge er det enn så lenge bred oppslutning om velferdsstaten og de offentlige helsetjenestene. Den offentlige
helsetjenesten gir oss positive assosiasjoner: Høy kvalitet og god tilgjengelighet. I andre land gir offentlig helsevesen
negative assosiasjoner: Et helsevesen
med lange køer, lavere kvalitet - et
helsevesen for de av « lavere rang».
Men det er ikke gitt at det vil forbli
sånn. Tilliten til den offentlige helsetjenesten er avhengig av at folk vet at
de får riktig behandling til rett tid.
Debatten om kreftlegemidler er et
eksempel på at dette utfordres. Onkolog
Arne Berg mener vi allerede har en
todeling fordi vi ikke kan gi alle pasienter lik tilgang på behandling i alle livets
faser. I dag har 500.000 nordmenn
helseforsikringer. Dersom omfanget av
privat helseforsikringer fortsetter å øke,
vil det gjøre noe med oppslutningen om
den nasjonale, offentlige helsetjenesten.
Vil nordmenn ønske å betale for helsehjelp over skatteseddelen hvis de ikke
har tillit til at de får den hjelpen de har
krav på?

›› Av Marit Hermansen, president Legeforeningen
På landsstyremøtet i mai debatterte
vi nettopp den økende todelingen. Et
samlet landsstyre var tydelig i sin til
bakemelding: Legeforeningen må fortsette å jobbe for å styrke den offentlige
helsetjenesten. Det skjer ikke av seg
selv. Og svaret er ikke effektivisering
- det må investeres! Vi trenger bedre
IKT-systemer, funksjonelle sykehus
og medisinskteknisk utstyr, god legedekning i kommunene og merkantil
støtte i sykehusene. Tøffere effektivi
seringskrav i en sektor som har vært
kontinuerlig i omstilling de siste 15
årene virker mot sin hensikt og svekker
kvaliteten. Dette er et politisk ansvar.
Sektorkampen blir tøffere i tiden som
kommer – men desto viktigere. Legeforeningen skal være tydelig i disse
debattene. Politikerne må prioritere
helse skal vi klare å motvirke todelingen!
Det er også åpenbart at vi trenger en
ny måte å organisere sykehusene på.
Landsstyret vedtok å jobbe for å av
vikle de regionale helseforetakene. Vi
går nå inn for et system med flere selvstendige sykehus underlagt regional
styring, og at sykehusene må stå sentralt i arbeidet med ny regionreform.
Politikerne må ansvarliggjøres, det
trengs lokal forankring og flytting av
makt ned til de pasientnære nivåene i
sykehusene våre. Selv om Kvinnslandutvalget ikke la opp til store endringer
i sykehusorganisering, vil Legeforen
ingen fortsette å holde denne fanen
høyt fremover.
Norge har en av verdens beste
helsetjenester. Ett av kjennetegnene
er en sterk primærhelsetjeneste. Fast-

legeordningen har vært svært vellykket
og løste mange av de utfordringene
som preget legetjenesten i kommunene
før innføringen. Mange ser til Norge
for å lære. Men vi ser nå at en god
ordning knirker i sammenføyningene.
Mange kommuner strever med rekrutteringen, og unge kolleger opplever at
arbeidsbyrden er for høy. En kan si at
fastlegeordningen kneler under sin egen
suksess. Samhandlingsreformen må ikke
bare føre til overføring av oppgaver –
ressurser og kompetanseheving må
følge etter. Vi trenger flere fastleger og
god prioritering av oppgavene. I det
kommende året vil Legeforeningen
følge det nylige nedsatte prioriteringsutvalget for kommunene tett.
Høstens streik handlet om noe større
enn oss selv. Kampen for kollektivt vern
og legers arbeidstid ble en felles kamp
for den norske modellen. Legeforeningen
skal både jobbe i det små – med å bistå
tillitsvalgte og enkeltmedlemmer - og på
den arbeidspolitiske arena for å fremme
betydningen av et organisert arbeidsliv
basert på partssamarbeid og tillit.
Arbeidet med ny spesialistutdanning
vil også ta stor plass helt inn på oppløpssida. Vi må ha en nasjonal utdannelse og utdanne spesialister av internasjonalt kaliber. Likevel ser vi at
kvaliteten utfordres ved at foretakene
vil ha snarveier. Innholdet skal trimmes,
tiden skal kortes ned. De vil at vi skal
løpe fortere, men også utdanne like
gode leger på enda kortere tid. Dette
regnestykket går ikke opp. Vi kjemper
mange slag. Dette er et av de viktigste
– og vi er på offensiven. •
OVERLEGEN 2-2017
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Sykehuskonflikten til Arbeidsretten
››

Av Jan Eikeland,
juridisk rådgiver i Overlegeforeningen

S

tevningen ble levert Arbeidsretten
i april. I stevningen legger Akademikerne-Helse ned påstand om at de
delene i overenskomstene mellom
Spekter og Legeforeningen som
gjelder legers arbeidstid i sykehusene,
skal kjennes ugyldige.
De aktuelle overenskomstene gjelder
leger som er ansatt i helseforetakene
og Lovisenberg Diakonale sykehus.
Akademikerne-Helse, som Legefor
eningen er medlem av, er overordnet
tariffpart i overenskomstene, og er
derfor saksøker. Spekter er motparten.
Arbeidsretten er en særdomstol som
i medhold av norsk lov har eksklusiv
domsmyndighet i saker som gjelder
rettstvister om tariffavtaler. I vurderingen
av om deler av overenskomsten er
ugyldig, har Arbeidsretten også adgang
til å prøve om Rikslønnsnemndas
kjennelse strider med norsk lov.

Det er kun den delen av tvisten
som gjelder legers arbeidstid som vil
bli gjenstand for behandling i Arbeids
retten.
Bakgrunnen for tvisten

Uenigheten mellom Spekter og Legeforeningen knytter seg til hvordan
arbeidstiden for leger skal planlegges
og organiseres. Legeforeningen har
tidligere – på vegne av om lag 14 000
leger ansatt i helseforetakene – avtalt
blant de videste generelle unntakene
fra arbeidsmiljøloven som finnes i
norsk arbeidsliv.
De vide unntakene innebærer
blant annet at legene kan
arbeide inntil 19 timer per

Rikslønnsnemdas avgjørelse

Forhandlingene mellom Spekter og
Akademikerne-Helse i hovedoppgjøret
2016 endte med brudd. Oppgjøret gikk
til mekling og senere streik, som ble
stoppet av regjeringen 11. oktober ved
bruk av tvungen lønnsnemnd. Når en
streik blir avbrutt av regjeringen, følger
det av en egen lov at tvisten skal avgjøres
av Rikslønnsnemnda.
Tvisten mellom Akademikerne-
Helse og Spekter var til behandling
hos Rikslønnsnemnda 13. februar
2017. Overfor Rikslønnsnemnda la
Akademikerne- Helse ned påstander
knyttet til virkningstidspunktet for
lønn, vaktfritak for gravide og ulike
bestemmelser om legers arbeidstid.
Rikslønnsnemnda ga Spekter medhold på alle punkter.
6 OVERLEGEN 2-2017
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Arbeidsretten skal i høst ta stilling til om Rikslønnsnemda har hatt adgang
til å videreføre legenes vide unntak fra arbeidsmiljølovens ordinære regler
om arbeidstid.

Partner og advokat Christopher Hansteen
i Grette advokatfirma skal føre saken for
Akademikerne-Helse i Arbeidsretten.

dag og 60 timer per uke. Arbeidsmiljø
lovens utgangspunkt er at den daglige
og ukentlige arbeidstiden ikke skal
overstige henholdsvis 9 og 40 timer.

at tjenesteplanene skal settes opp og
rullere etter et fast mønster, som sikrer
en lik og jevnt fordelt belastning på
legene i vaktteamet, eller at partene
lokalt blir enige om en annen ordning.

Ujevnt styrkeforhold

De vide unntakene er avtalt i medhold
av arbeidsmiljøloven § 10-12 (4). Lovbestemmelsen forutsetter at unntakene
reguleres gjennom en tariffavtale inngått på det høyeste nivå blant partene
i arbeidslivet. Fagforeninger med såkalt innstillingsrett, det vil si mer enn
10 000 medlemmer, kan dermed inngå
videre unntak enn det som kan fast
settes ved lov eller i forskrift. Et slikt
unntak må avtales ved hvert hovedoppgjør. Når loven gir fagforeninger med
innstillingsrett en slik kompetanse, er
lovgivers begrunnelse at styrkefor
holdet mellom partene er utjevnet.
Legeforeningens syn er at det følger
av arbeidsmiljølovens system at ingen
myndighetsorganer kan tre inn i
arbeidstakers eller arbeidsgivers sted,
og påtvinge partene en tariffavtale med
de vide unntak som § 10-12 (4) gjør
mulig.
Bakgrunnen for at Legeforeningen
har akseptert slike vide unntak er
uløselig knyttet til en forutsetning om

Praksis endret

Spekter har de siste årene ensidig
ønsket å endre planleggingen av legers
arbeidstid i helseforetakene ved å innføre nye og alternative modeller, som
bryter både med de nevnte forutsetningene og langvarig praksis, og uten
at dette er avtalt i forhandlingene.
Med en slik nytolkning av tariffav
talen fra Spekter og helseforetakenes
side, har ikke Legeforeningen ønsket å
forlenge de vide unntakene. Legeforen
ingen krevde derfor i hovedoppgjøret
2016 at bestemmelsene skulle presiseres
for å sikre et kollektivt vern, eller at
unntakene skulle bortfalle.
Stevningen til Arbeidsretten

I stevningen til Arbeidsretten argumenterer Akademikerne-Helse med
at Rikslønnsnemnda har gått utover
sin kompetanse når nemnda uten
Legeforeningens samtykke gir arbeidsgiver vide unntak fra Arbeidsmiljølovens
verneregler i kapittel 10. Kjennelsen fra

Rikslønnsnemnda bryter etter Lege
foreningens syn med norsk lov og den
eksklusive adgangen som fagforeninger med innstillingsrett har til å
inngå slike vide unntak.
Det gjøres videre gjeldende at Riks
lønnsnemnda – ved i realiteten å frata
fagforening med innstillingsrett kompetansen til å gå inn på eller la være å
gå inn på unntak fra loven - har tatt
en avgjørelse som strider mot EUs
Arbeidstidsdirektiv. Dette direktivet
er vedtatt i henhold til EØS-loven § 2,
og skal - i tilfelle konflikt - gå foran
intern norsk lovgivning.
Griper inn i foreningsfriheten

I stevningen argumenteres det også
med at Rikslønnsnemndas avgjørelse
om legers arbeidstid griper inn i
foreningsfriheten og vernet av organisasjonsretten, og dermed er i strid med
blant annet Grunnloven § 101 og artikkel
11 i Den europeiske menneskeretts
konvensjonen (EMK).
Dersom Rikslønnsnemndas kjennelse
blir stående, er konsekvensen at Legeforeningen til varig tid er fratatt sin
rett som fagforening med innstillingsrett til å inngå eller nekte å inngå
tariffavtale som fraviker lovens
arbeidstidsbestemmelser. Dette vil
innebære at Legeforeningen ikke vil
kunne føre frie forhandlinger om et av
de viktigste elementene i medlemmenes
lønns- og arbeidsvilkår.
Konkret blir det lagt ned påstand
om at arbeidstidsbestemmelsene i
overenskomsten del A2, §§ 3.6.3, 3.3
siste ledd og merknad til 3.1 siste
punkt, samt tilsvarende bestemmelser
i B-delene, kjennes ugyldige.
Bruker ekstern advokat

Advokat Christopher Hansteen skal
føre saken for Akademikerne-Helse.
Han er partner i advokatfirmaet Grette
og har lang erfaring med arbeidsrett,
blant annet som advokat i LO.
Saken er ventet å komme opp en
gang løpet av oktober/november 2017.
Stevningen finnes i sin helhet på
Legeforeningens nettsider. Du finner
den ved å bruke søkeordene: «Legeforeningen», «Arbeidsretten» og «stevning». •
OVERLEGEN 2-2017
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Tillitskrisen i sykehusene
I etterkant av streiken ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant leger i
sykehus. Undersøkelsen avdekker betydelige problemer i legers arbeidsmiljø.
Det er vanlig at man n
 ektes å føre overtid, det er vanskelig å ta opp kritikk
verdige forhold knyttet til arbeidsmiljøet og pasientsikkerheten. Det er forskjeller
mellom sykehus der situasjonen ved UNN og Østfold framstår som ekstra
problematisk. Sykehusene i Midt-Norge kommer gjennomgående bedre
ut enn landsgjennomsnittet.

›› Av Kjetil Karlsen, styremedlem Of, St. Olavs Hospital
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idenes lengste sykehusstreik
avdekket en avgrunn av mistillit
mellom de ansatte i sykehus og topp
lederne. I etterkant av streiken
gjennomførte Legeforeningen en questback-basert spørreundersøkelse. Spørreundersøkelsen ble sendt ut på mail til
alle medlemmer på sykehus i Spekter-området. Til sammen 13 703 sykehusleger. 7748 svarte. Det gir en
svarprosent på 57 prosent. Jeg vil i
denne artikkelen berøre noen av
funnene fra undersøkelsen. I siste
del av artikkelen vil jeg også se på forskjeller mellom ulike helseforetak.
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0%
Daglig
overtid

Ukentlig
overtid

Månedlig
overtid

Sjeldnere enn en
gang i måneden

Aldri

Overtid
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Overtidsarbeid er vanlig blant legene.
Overtiden kommer på toppen av en
allerede lang arbeidsuke. Den gjennomsnittlige avtalte arbeidsuka for leger i
sykehus er 43,5 timer. På toppen av
dette kommer uforutsette vakter og
tilfeldig overtid. De fleste legene
arbeider overtid daglig eller ukentlig.
Et lite mindretall av legene arbeider
sjelden eller aldri overtid.
Over halvparten av legene fører
sjelden eller aldri overtid. Et (stort)
mindretall fører alltid overtid eller
fører overtid av og til. Den praktiske
konsekvensen av dette er at hoved
regelen er gratis overtidsarbeid som
ikke registreres i arbeidsgivers time
oversikt. Man kan se for seg ulike
grunner til at overtid ikke føres:
- Registering og innlevering av time
lister oppfattes som for omstendelig
- Man synes man har en fleksibel

50%
40%

26,5%

30%
20%

15,4%

31,0%
23,2%
3,9%

10%
0%

Fører alltid
overtid

Fører av og til
overtid

Fører sjelden
overtid

Fører aldri
overtid

Jobber ikke
overtid

NEKTET OVERTID
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Prosent

a rbeidshverdag, jobber man sent
en dag kan man kanskje slutte litt
tidligere enn annen dag.
- Ledelsen aksepterer ikke at det føres
overtid
- Føring av overtid aksepteres, men
man vil ikke registrere overtid for
ikke å framstå som ineffektiv og treig
- Man har ikke fast stilling og vil gi et
godt inntrykk over for arbeidsgiver
Antakelig spiller alle disse faktorene en
rolle.

56,1%

50%
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30%

Nektet overtid

Nesten hver tredje lege har vært
nektet å føre overtid enten på nå
værende eller ved annen avdeling i
det helseforetaket der de er ansatt.
Dette er alarmerende tall. Arbeidsgiver
skal ha oversikt over arbeidstiden. All
arbeidstid skal registreres. Manglende
registrering av overtid gjør det vanskelig å lage realistiske arbeidsplaner, det
gjør det nærmest umulig å planlegge

21,6%

20%
10%

10,8%

11,6%

Ja, på annen avdeling
ved nåværende
helseforetak

Ja, på et annet
helseforetak

0%

Ja, på nåværende
avdeling i nåværende
helseforetak

Nei, aldri

NEKTET Å SKRIVE OVERTID (PROSENT)
Ahus HF
Finnmarkssykehuset HF
Helgelandssykehuset HF
Helse Bergen HF
Helse Fonna HF
Helse Førde HF
Helse Møre og Romsdal HF
Helse Nord-Trøndelag HF
Helse Stavanger HF
Nordlandssykehuset HF
OUS HF
St. Olavs Hospital HF
Sunnaas sykehus hF
Sykehuset i Telemark HF
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
UNN HF
Vestre Viken HF
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behov for personell, og det er i tillegg
ulovlig.
Vi ser av figur «nektet å skrive overtid» at flere store sykehus er det særlig
mange som er nektet å skrive overtid.
Det dreier seg om Helse-Bergen, OUS,
sykehuset Innlandet, Vestre Viken og
UNN. De sykehusene som kommer
bedre ut er gjennomgående mindre,
bortsett fra sykehuset Østfold som
også skårer godt på dette punktet som
sammen med Helse Nord-Trøndelag og
Helse Førde kommer best ut. Ved alle
disse sykehusene er under 10 prosent
av legene nektet å føre overtid.

a rbeidsmiljøet. Her kommer alle sykehus dårlig ut. Aller verst er det på UNN,
OUS, Østfold, AHUS og Nordlandssykehuset der rundt halvparten av legene
oppgir problemer i forhold til å ta opp
kritikkverdige forhold i arbeidslivet.
«Best» ut kommer Helse Førde. Sykehusene i Midt-Norge kommer også noe
bedre ut enn landet for øvrig.
Denne undersøkelsen ble tatt opp i
kjølvannet av streiken. Det kan ha farget

KRITIKKVERDIGE FORHOLD ANG PASIENTBEHANDLING
100%
90%

Pasientsikkerhet

80%

77,4%

70%
60%

Prosent

Fryktkulturer hindrer godt pasient
sikkerhetsarbeid.
Dette spørsmålet er en fryktkulturmarkør. Det er en økende bevissthet
rundt hvor viktig det er å skape en god
sikkerhetskultur på sykehusene. Høy
risikobransjer som oljenæring og luftfart
holdes ofte fram som eksempler på bransjer med en høyt utviklet sikkerhets
kultur.
Undersøkelsen avdekker at det er
urovekkende mange leger som har
problemer med å ta opp kritikkverdige
forhold som angår pasientbehandling
med ledelsen.

svarene i negativ retning. Imidlertid må
man forvente at forskjellene mellom
sykehusene i mindre grad var påvirket av
streik. En svakhet med undersøkelsen er
at svarene kan være farget av streik. Slik
sett må man også se på svarene som en
temperaturmåler på det tidspunktet
undersøkelsen ble tatt opp. En styrke
med undersøkelsen er at dette ikke er et
lite statistisk utvalg. Alle leger ved sykehusene i Spekter-området er spurt. •

50%
40%
30%

22,6%

20%
10%
0%

Ingen problemer med å ta opp
kritikkverdige forhold som angår
pasientbehandling med ledelsen

Problemer med å ta opp
kritikkverdige forhold som angår
pasientbehandling med ledelsen

Åpenhet om arbeidsforhold
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KRITIKKVERDIGE ARBEIDSFORHOLD
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Prosent

De fleste leger opplever ikke problemer
med å ta opp kritikkverdige forhold i
forhold til pasientsikkerhet. Imidletid er
det en stor minoritet som opplever slike
problemer.
Problemer med å ta opp kritikkverdige
forhold i forhold til pasientsikkerhet.
Ved disse sykehusene rapporterer over
25% av de spurte at det er et problem:
UNN, sykehuset Østfold, sykehuset Innlandet, Sunnås sykehus, Helse Fonna,
Finnmarkssykehuset og A-HUS.
Best av samtlige sykehus er St. Olavs
hospital der 15,5% av legene oppgir problemer med å ta opp kritikkverdige forhold i forhold til pasientsikkerhet. De to
andre foretakene i Helse-Midt kommer
også ut på omtrent samme nivå. Kanskje
dette skulle vært en kvalitetsindikator?
Et annet spørsmål i forhold til fryktkultur er åpenhet i forhold til å ta opp
kritikkverdige forhold i som angår

56,0%

50%

44,0%

40%
30%
20%
10%
0%

Ingen problemer med å ta opp
kritikkverdige forhold som angår
arbeidsforhold med ledelsen

Problemer med å ta opp
kritikkverdige forhold som angår
arbeidsforhold med ledelsen

Vi krever ny struktur
Legeforeningen har omsider sett seg lei på dagens form for foretaksorganisering av sykehusene. Et samlet landsstyre stilte seg bak et
vedtaksforslag som anbefaler en større omlegging.
Artikkelen er opprinnelig publisert i Dagens Medisin 15. juni 2017.
DE SISTE ÅRENE har kritikken mot sykehusorganiseringen
tiltatt i styrke, særlig i Legeforeningen. Her har tanken om å
legge ned de regionale foretakene ulmet i mange år. Kritikerne
har gjentatte ganger blitt møtt med spørsmålet om å peke på
hva de vil ha i stedet, som om et annet styresett er umulig.
Det finnes naturligvis gode alternativer. I mange land er
sykehusene organisert som forvaltningsenheter, eller tettere
knyttet opp mot et forvaltningsledd.
ETTERLENGTET GREP. Foretakskonstruksjonen med
styrer skal bidra til avstand mellom våre folkevalgte og sykehusene – ikke bare for å unngå at politikerne lammes av små
og store kritikkverdige begivenheter i sykehusvesenet. Tanken
har også vært å verne sykehusene fra forstyrrende innblanding og detaljstyring fra leddet over. Grepet var etterlengtet
etter erfaringene med en fylkeskommunal eier – hvor store
og små beslutninger ble løftet ut av sykehusene. Direktørenes
hverdag var preget av stor grad av detaljstyring fra et forvaltningsnivå med varierende kunnskap om virksomheten.
Fylkesstrukturen var heller ikke egnet til regional samordning og koordinering. Til sist var oppgjørsformen for
pasienter utenfor eget fylke problematisk og ga vedvarende
opphav til kjekling.
MOTMELDINGEN. Forventningene til statlig overtakelse
var derfor store. Legeforeningen stilte seg positiv. Davær
ende legepresident, Hans Petter Aarseth, uttrykte at «Statlig
overtakelse og fristilling av sykehusene legger grunnlag for
bedre sykehusdrift og bedre pasientbehandling. Det gir
klarere ansvar og kortere beslutningsveier».
Andre var mer skeptiske, også i legestanden. En gruppe
sykehusleger formulerte en motmelding, hvor de blant
annet postulerte at bedriftsøkonomi ville fortrenge fag
utvikling, at arbeidsmiljøet ville svekkes, at folket og
politikerne ville miste innflytelse, og at reformen ville
trekke i retning av et todelt helsevesen.
TREFFSIKRE PROFETIER. Under Stortingsdebatten
var frontene steile. Arbeiderpartiets saksordfører mente
at reformen ville bringe vårt hjemlige helsevesen inn i det
europeiske «Champions League». Blant motstanderne ut
talte Are Næss, KrF-politiker og professor i indremedisin i
Bergen, at reformen var «et snedig grep for å få helsepolitisk

›› Av Christian Grimsgaard, nestleder Of

«Sykehusreformens kritikere spådde
blant annet at bedriftsøkonomi ville
fortrenge fagutvikling, at arbeidsmiljøet
ville svekkes, at folket og politikerne
ville miste innflytelse og at reformen ville
trekke i retning av et todelt helsevesen»
debatt ut av folkevalgte organer med beslutningsmulighet
og inn i «supperåd» som ingen reell innflytelse vil ha. Næss
mente at reformen ville bli «teknokratenes og økonomenes
inntogmarsj i helsevesenet», og at deres begrepsapparat nå
ville bli det gjeldende. Han advarte mot å delta i styrene,
«da styremedlemmene ville få en gisselfunksjon».
Næss fant det ellers bemerkelsesverdig at jo mindre
peiling helseministrene hadde på helsevesenet, desto større
reformer kom de opp med.
(Sturla Herfindal; Veien frem til sykehusreformen
- En studie av beslutningsprosessen bak lov om helse
foretak, ATM – Skriftserie, nr. 2 – 2008.
http://www.polis.no/Publikasjonsserien/ATM-serie%20
2-2008_SH.pdf )
Etter 15 år med foretaksreform har vi opparbeidet betydelig erfaring. Ulike undersøkelser har avdekket et meningsspenn; toppledelsen er gjennomgående godt fornøyd, mens
helsearbeidere og ledere i pasientbehandlingen har dårligere
erfaringer. Problemene som red den fylkeskommunale styr
ingen, ble langt på vei løst, men nye har kommet til. En må
innrømme reformens kritikere at deres dystre profetier
på ingen måte har vist seg grunnløse. Tvert imot er det
imponerende hvor treffsikre de var.
SVAKHETEN. Den mest påtrengende svakheten ved
dagens organisering er de betydelige motsetningene som
har oppstått mellom ansatte og ledelse. Et styresett som
bringer med seg så kraftige motsetningsforhold, kan vanskelig beskrives som særlig vellykket, uavhengig av ståsted.
Dette gjelder i særlig grad i sykehusene, hvor det langt på
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vei er enighet om den overordnede målsettingen. Ulike
forhold bidrar til motsetningsforholdet, men særlig to
er viktige: Større enheter som gir økt avstand mellom
ledelsen og ansatte, og to verdisystemer som er lite
kompatible.
Økonomenes begrepsapparat og diskurs har faktisk
fulgt med reformen inn i sykehusene. Fraværet av
politisk kontroll og legitimitet blir også stadig tydelig
ere. Arbeiderpartiets Tormod Hermansen – omtalt
som mesterhjernen bak omorganiseringen av offentlig
sektor - anmerket i 2015 at «Formelle og faktiske
ansvarsforhold samt de reelle styringslinjene framstår
som uklare og lite transparente. Det er min vurdering
at det hadde vært bedre å velge en organisasjonsform
som hadde tydeliggjort det politiske ansvaret for
styring og resultater».

«En ny organisering må bringe makt
og myndighet tilbake til pasient
behandlingen – og legge til rette for
at ledelse og ansatte kan trekke i
samme retning»
OPPFYLT BEGER. Mens kritikken fra andre ansatteorganisasjoner har forstummet etter hvert som årene
har gått, har utviklingen vært omvendt i Legeforeningen.
Nå var altså begeret fullt, og foreningens 15-årige
støtte ble på det nylig avholdte Landsstyremøtet i
Ålesund avløst av et nytt vedtak med forslag om
betydelige endringer.
Legeforeningen ønsker å videreføre en regional
inndeling, men basert på et forvaltningsstyre, og med
flere regioner og flere selvstendige sykehus. Dette kan
bringe ansatte og ledere nærmere, og tilbake på bølgelengde.
Landsstyremøtets vedtak anmoder også om at
sykehusene bør trekkes inn i arbeidet med en ny
regionreform.
MULIGHETER. Til sist anbefaler landsstyret at det
foretas en vurdering av hvilken tilknytningsform sykehusene skal ha opp mot det regionale leddet. Her er
det muligheter for å finne ordninger som forhindrer
detaljstyringen som fylkeskommunale sykehus slet
med. Det kan hende det vil være egnet med en form
for styre som direktøren svarer for. Kanskje kan et
styre også gi plass til representanter fra kommuner
og primærhelsetjenestene. Dette kan bidra til styrket
samhandling.
En ny organisering må bringe makt og myndighet
tilbake til pasientbehandlingen, og samtidig legge til
rette for at ledelse og ansatte kan trekke i samme
retning. •
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Dette ønsker helsepolitikerne
for sykehusene
11. september 2017 går nordmenn til stemmeurnene. Vi spurte partienes
helsetopper hva som er deres hjertesaker for spesialisthelsetjenesten.

›› Av Arne Laudal Refsum og Arne Vatnøy
Lengre video-intervjuer av politikerne er publisert på Ofs nettside: www.overlegeforeningen.no

Kjersti Toppe
Senterpartiet

– Vår hjertesak er å skape folkets helsetjeneste, ikke pasientenes helsetjeneste, som er
dagens politikk. Vi vil ha et bredere perspektiv, og da kjemper vi for det offentlige helse
vesenet. Vi kjemper mot privatisering og vi kjemper mot en byråkratstyrt sentralisering. Vi
vil ha en annen styring og ledelse av norske sykehus, hvor vi har stedlig ledelse. Jeg er enig
med legeforeningen i at norske sykehus er overadministrert og underledet. Det er vi nødt til
å få en endring på de neste årene.

Tone Trøen
Høyre

– Høyre skal fortsette arbeidet med å redusere unødvendig venting og få helsekøene ned.
Det skal vi gjøre ved å styrke de offentlige sykehusene, men også ved å benytte den kapasiteten som er hos private.

Ketil Kjenseth
Venstre

– Ledelse, faglighet og tillit er viktig i en sektor hvor vi bruker 140 milliarder kroner av
fellesskapets ressurser. Vi må ta ned byråkratiet i sykehussektoren og støtte bedre oppunder
den faglige utviklingen som vi skal ha i sykehusene. Det er Venstres ærend i sykehussektoren
fremover.

Une Bastholm

Foto: mdg.no

Miljøpartiet de grønne
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– Vi i Miljøpartiet de grønne har tillit til fagfolkene, dere legene. Vi vil bort fra det økende
byråkratiet, og tilbake til at legene kan drive med arbeidet med pasienten. Det tror vi er mye
lurere enn at legene bruker tid på unødvendig rapportering og målstyring. Så er vi opptatt av
forebygging, ikke bare når det gjelder klima. Særlig innen rus og psykiatri ønsker vi å ha mer
fokus på forebygging.

Kari Kjønaas Kjos
Fremskrittspartiet

– Vi skal fortsatt ha fokus på korte ventetider og korte køer, men det er nødvendig å se
på investeringer. I neste periode vil vi har mer fokus på investeringer i bygg, i IKT og i
medisinskteknisk utstyr. Også ønsker vi å være mer innovative og spesialisere oss mer.

Torgeir Knag Fylkesnes
Sosialistisk venstreparti

– Det viktigste for SV er å stanse sulteforinga av norske sykehus, hvor beleggsprosent
en går i været. Vi vet at det fører til dårligere pasientsikkerhet. Vi må rett og slett få en
pasientsikkerhet i dette landet som er på et mye høyere nivå enn den er i dag. Da treng
er vi flere leger og helsearbeidere ved norske sykehus. Vi må også ha en reell akutt
beredskap i dette landet her, slik at vi ikke kopler kirurger og andre fagfolk fra akutt
beredskapen . De må være til stede rundt omkring i landet.

Bjørnar Moxnes
Rødt
Foto: Wikimedia

– Vi vil gjøre slutt på at sykehusene styres etter bunnlinja, at det er bedriftsøkonomiske
vurderinger som fortrenger faglige vurderinger. Vi kan ikke ha en arbeidsiverpolitikk
hvor man går til kamp mot legene framfor å jobbe sammen med dem. Vi ønsker å bli
kvitt hele det bedriftsøkonomiske viruset som ødelegger sykehusene våre innenifra.
Vi må heller satse på en tillitsmodell, som de har i Skottland, hvor arbeidsgiver jobber
sammen med de ansatte i stedet for å jobbe mot dem.

Olaug Bollestad
Kristelig folkeparti

– Det viktigste for våre sykehus fremover er å ivareta våre ansatte, deres kompetanse
og arbeidsvilje. Da er det viktig å legge til rette for gode, forutsigbare rammevilkår for
de ansatte. Vi må ivareta dem, så de får permisjonene de trenger. De må få lov til å bli
gravide og faktisk vite at de får arbeidsordninger som tilrettelegger for det. At vi ivaretar dem gir en sikkerhet inn i våre sykehus, til beste for pasienten. Tillit mellom
arbeidsgiver og arbeidstaker er sentralt.

Torgeir Micaelsen
Arbeiderpartiet

– Min hjertesak er at Norge klarer å stå imot alle de angrepene som nå kommer på en
felles gratis helsetjeneste, hvor det er pasientenes behov og ikke lommebok som er
avgjørende for hva slags pleie og omsorg du får. Mange land er utsatt for sterkt press.
Vi i Norge har så langt stått imot. Skal vi gjøre det i fremtiden må vi velge å satse.
I Arbeiderpartiet har vi mot, penger og vilje til å gjøre det.
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Bent Høie

Denne teksten er forkortet.
Fullstendig svartekst
er publisert på
www.overlegeforeningen.no

Høyre

Hvor stor vekst kommer for spesialisthelsetjenesten i de kommende 4 år?
Spesialisthelsetjenesten må styrkes i
årene fremover. Høyre i regjering har
prioritert høyere vekst i sykehusene
enn noen gang før. Vi går til valg på å
redusere ventetiden i sykehusene med
under 50 dager i gjennomsnitt, og at
sykehusene skal holde 95 % av avtalene
underveis i behandlingsforløp. Veksten
for spesialisthelsetjenesten må gjøre
sykehusene i stand til dette.
Legeforeningen har for noen år siden
fått laget en rapport om investerings
situasjonen i sykehusene som påviste et
etterslep på ca 70 mrd kr for bygg/Ikt
og MTU. Hvordan ser helseministeren
for seg at dette skal taes igjen?
Det viktigste er kombinasjonen av
vekst i sykehusenes økonomi årlig fra
staten sin side og at budsjettene holdes
på sykehusene. Det skaper grunnlaget
for investeringene. Høyre foreslo å
øke den statlige låneandelen til 70%.
Det er gjennomført. Gjennomsnittlig
investeringsnivå siden regionale helseforetak overtok sykehusdriften har
ligget på 7 mrd. kroner. I årene fra
2014 til 2017 har det vært investert for
9,4 mrd kroner i gjennomsnitt årlig.
Det betyr at vi har klart å få til ett
høyere investeringsnivå. Som opp
følging av Kvinnslandutvalget må vi
også se på deres forslag for å bedre
sykehusenes evne til å vedlikeholde
og utvikle bygningene.

16 OVERLEGEN 2-2017

«Jeg er ikke enig i at rapportering
og registrering er et onde i seg selv»
Det er en stor misnøye med NPM
styringsmodellen i sykehusene. Ser
ministeren for seg muligheten for å få
til en tillitsbasert styring som i Skottland og Danmark i stedet for NPM?
New Public Management får ofte
skylden for alt som er vanskelig i
helsetjenesten. Etter mitt syn handler
utfordringene innenfor helsetjenestene om langt mer enn krav til registrering og rapportering. Vi trenger bedre
rammevilkår. Bedre organisering.
Bedre ledelse. Bedre samhandling og
samarbeid. Dette er viktige temaer
både i primærhelsemeldingen og
helse- og sykehusplanen.
Jeg er ikke enig i at rapportering og
registrering er et onde i seg selv. Vi er
nødt til å følge med på hvilke tjenester
pasientene får, og hvordan vi bruker
fellesskapets midler. På den måten
kan vi kontinuerlig forbedre kvaliteten på behandlingen.
Når det er sagt, så skal ikke den
enkelte sykehusavdeling styres fra et
departement i hovedstaden. De som
leder den daglige driften, har også
ansvar for at behandlerne får drevet
mest mulig med behandling. Det er
også viktig med god dialog med ansatte
og ansattes organisasjoner. Vi vet at
dårlig organisering ofte fører til unødvendig byråkrati mange steder.

Bent Høie

Høyre lovet 12 mrd friske kr i løpet av
denne Stortingsperioden, samt at RHFene skulle legges ned. Hvorfor skal
overlegene tro på Høyre ved dette
valget?
Høyre gikk og går til valg på å skape
pasientenes helsetjeneste. Den viktigste jobben vi kan gjøre, er å skape
resultater som pasientene merker. Det
har vi lykkes med. Ventetiden går ned.
Helsekøen blir kortere. Færre opp
lever fristbrudd. Flere får behandling
og utredning. Det har vært en kraftig
satsning på rus og psykisk helse.
Det er riktig at vi ikke innfridde
løftet om 12 milliarder kroner. Vi har
allikevel fått til en høyere vekst i de
fire budsjettene vi la frem enn den
forrige regjeringen klarte gjennom
sine åtte. Så er vi opptatt av at resul
tater ikke bare skapes gjennom
penger, men også gode ideer. Nettopp
derfor går vi blant annet til valg på å
innføre flere pakkeforløp. •

Torgeir Micaelsen
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet.no

Hvor mye lover Ap til sykehusene i
neste Stortingsperiode? Hvor mye
av dette vil være kompensasjon for
befolkningsøkning og demografiske
endringer, og hvor mye vil være
friske midler?
Ap har levert på vårt løfte om 12 mrd
mer til de offentlige sykehusene i våre
alternative budsjett. H/Frp-regjeringen
har ikke bare unnlatt å bevilge pengene
de lovet, de har i tillegge påført sykehusene kutt som gjør at de nå ligger
ca 3,5 mrd kr bak løftene sine. Dette
går utover pasientbehandlingen. Ap
vil i løpet av valgkampen presentere
tydelige løfter for sykehusene og
pasientene.
En av Legeforeningens rapporter viser
et investeringsetterslep når det gjelder
bygninger, IKT-systemer og MTU er
på minst 70 mrd kr. Hva tenker Ap om
dette?
I 2005 overtok vi sykehus med
milliardunderskudd, etter flere år
med nullvekst. I vår regjerings
periode økte sykehusrammene, økonomien ble igjen sunn og sykehusene
tok store grep som ga positive resul
tater. I 2013 økte vi rammene for nye
investeringslån fra 50 til 70 prosent,
samtidig som vi økte avdragstiden fra
20 til 25 år.
Samlet sett var dette viktige grep
for at sykehusene skulle settes i stand
til å gjøre helt nødvendige invester
inger. Vi ville bidra til større samsvar
mellom kontantutlegg og gevinst,
samtidig som prinsippet om syke-

Denne teksten er forkortet.
Fullstendig svartekst
er publisert på
www.overlegeforeningen.no

«Vi kan ikke be de ansatte løpe fortere, føre
journaler raskere eller bruke mer tid på gammelt ut
styr»

Torgeir Michaelsen

husenes ansvarlighet knyttet til
økonomi lå fast.
Vi vet at mange pasienter og fagfolk møter bygg som er slitt og utstyr
som ikke holder mål. Vi mener at
solid økonomi og tilstrekkelige bevilgninger er viktige faktorer for at
sykehusene skal være i stand til å
gjennomføre helt nødvendige løft
for framtiden.
Vi vet at vi blir fler og at vi lever
lenger. Dette vil alene øke behovet for
bedre og mer effektive tjenester. Skal
vi effektivisere mer i en allerede
meget presset sektor, kan vi ikke be
de ansatte løpe fortere, føre journaler
raskere eller bruke mer tid på gammelt
utstyr. Da må vi gi dem nye verktøy.
Vi må planlegge for fremtiden, og da
må sektoren oppdateres. Både med
tanke på bygg, utstyr og IKT.
Det har vært store diskusjoner om
hva som er de reelle ventelistene og
ventetidene. Vil Ap være med på en
lovendring slik at man setter en frist
for utredning og en ny frist for be
handling?
Vi mener pasientene må få tilgang
på langt bedre, mer helhetlig og sannferdig informasjon enn i dag og dette

må presenteres på en forståelig måte.
Derfor mener vi det er behov for
reform som sikrer mer åpenhet om
kvalitet og reelle ventetider i spesialisthelsetjenesten.
Full åpenhet om ventetider kan
kun oppnås dersom vi måler de rette
parametere og dersom kvaliteten på
målingene er god. Diskusjonen som
har gått rundt ventetider det siste
året har vist at det er et behov for å
vurdere om de styringsparameterne
vi har, faktisk fungerer etter hensikten.
Vi mener at målstyringen må reduseres
til det absolutt nødvendige. Vi skal
prioritere det som er viktig for pasienten, og det er tid til behandling. Da
må data for hele ventetiden inkluderes i statistikken. Ventetider innad
i sykehuset må da synliggjøres. Vi
mener derfor det er feil å ta pasientene
av ventelistene ved første kontakt.
Dette var vi også helt tydelige på da
forenkling og forbedring av pasient
rettighetene ble vedtatt i 2013. •
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Lise Askvik

Denne teksten er forkortet.
Fullstendig svartekst
er publisert på
www.overlegeforeningen.no

Helsepartiet

Hvor mange milliarder vil sykehusbudsjettene øke med dersom Helsepartiet
får bestemme til drift og til investeringer?
De store partiene har feilet i helsepolitikken siden foretaksreformen, mye
fordi deres utgangspunkt har vært
«hvordan begrenser vi kronebruken
mest mulig?» Derfra har mange kreative, destruktive og pasientfiendtlige
løsninger dukket opp, til hinder og
frustrasjon for ansatte, pasienter og
pårørende.
Helsepartiets utgangspunkt er
«Hvilke behov har sykehussektoren
for oppgradering til et realistisk og
best mulig nivå?». I Europas rikeste
land, med en bitteliten befolkning,
har vi selvsagt råd til å investere slik
at vi får Europas beste sykehusvesen.
Det vil si at vi utdanner nok og riktig
folk, at vi forsker frem og investerer i
den beste teknologi og behandlings
metoder og medikamenter, at vi har
en god og riktig dimensjonert bygningsmasse, og at vi har et styringssystem som dyrker den enkeltes
indre motivasjon og jobbmulighet.
Kultur og ledelse er nøkkelord for å
få helsesystemet til å fungere. I dag
skorter det dessverre i alle ledd i for
mange sykehus, fordi utgangspunktet
er våre økonomiske begrensninger og
ikke folks behov.
Dersom dere skal bruke av oljefondet,
vil ikke det kunne sies er å stjele fra
fremtidige generasjoner?
Noe påstår at det er gyldig retorikk.
Men er det mindre etisk ikke å hjelpe
syke og lidende som lever i dag, for
å spare til de ufødte? Helsepartiet
mener lojaliteten må ligge hos de
som lever i dag. Dagens helsesparing
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«Helsepartiet mener lojaliteten må
ligge hos de som lever i dag.»
er dyr, ulønnsom og uetisk. Det vil
lønne seg for enkeltmennesket å få
rask tilgang på best mulig behandling, det vil lønne seg for landets
800.000 pårørende (som utfører
110.000 omsorgsårsverk til en verdi
av 36 milliarder!), det vil lønne seg
for arbeidsgivere og hele samfunnet
- og dermed vil helseinvesteringer
også lønne seg for økonomien.
VI tror ikke at helse er et «umettelig
sluk». Milliardinvesteringer i flere
europeiske land tyder på at andelen
kreft, kols og de fleste andre diagnoser
forblir like. Befolkningen blir selvsagt friskere av et godt helsevesen,
ikke sykere.
Helsepartiet er dessuten av den
oppfatning at deler av oljefondet
bør få en alternativ innretning, med
investeringer i helseinfrastruktur,
i helseforskning og i initiativ som
kommer pasienter, ansatte og inn
byggere til gode også i kraft av sin
tilstedeværelse, ikke bare for deres
økonomiske avkastning. Tilbake til
de 1000 mrd vi skal bruke på vei, de
vil generere inntekt og samferdsels
trygghet. En storinvestering i helsesektoren vil sannsynligvis kunne
generere enda større summer og en
enda mer grunnleggende trygghet:
Helsetrygghet.
Dere vil la helsetjenesten styres og
driftes av de 11 nye fylkene, og det
gjelder da både fastleger, sykehjem,

Lise Askvik

sykehus og rehabilitering. RHFene
skal legges ned. Hvor fort kan dette
gjennomføres?
Ja, vi ønsker en snarlig og effektiv
nedleggelse av foretaksmodellen og
den særnorske organiseringen i RHFer. Vi er enormt skuffet over at Høie
har gjort knefall for det byråkratiet
som nærer seg på helsebransjen i
dag, og ikke ønsker noen nedleggelse
av egne privilegier og arbeidsplasser.
Dette valgløftebruddet vil Høyre
måtte betale dyrt for.
Helsepartiet ønsker ett, samlet
nivå for primær- og spesialisthelsetjenesten, lokalisert i de nye 11 storfylkene. Dette har vært innført med
store helsemessige og økonomiske
gevinster for eksempel Valencia,
Spania - og et mindretall av Kvinns
landsutvalget jobbet med denne
modellen som en bedre, byråkratisparende, mer samhandlingsvennlig og
funksjonell modell, også for Norge.
Hvilket regjeringsalternativ vil dere
støtte, og hvordan skal dere unngå å
bli et døgnflueparti ala Kystpartiet,
Pensjonistpartiet?
Vi er partipolitisk nøytrale, men vi
har vår lojalitet festet i helsesaken.
Vi vil kunne samarbeide med alle
andre partier - og vil velge de / de
som gir oss mest igjen for vår politikk.
Om vår røst blir lavmælt eller rung
ende, må demokratiet avgjøre ved
høstens valg. •

For første gang ble årsmøtene i Overlegeforeningen og i Yngre legers forening holdt som et felles møte. 220 overleger
og leger i spesialisering møttes til felles vårkurs på Park Hotell i Sandefjord. Dette er historisk uttalte Christer Mjåset,
Ylfs leder. Ofs leder Jon Helle sa at overleger og LiS samarbeider tett i den kliniske hverdagen rundt pasientene, og at
et slikt felles møte er ment som et signal utad til våre samarbeidspartnere og til våre motstandere om at vi står sterkt
samlet også som foreninger. (Red.)

Vårkurset 2017 i Sandefjord
- høydepunkter

›› Av Albert Bolstad og Turid J. Thune, styremedlemmer Of

Maktkonsentrasjon og avprofesjonalisering

Professor Rune Slagstad holdt åpningsforedraget. Han
beskrev hvordan sykehusreformen har medført en makt
konsentrasjon omkring en elite som kan kalles foretaks
adelen. Han viser til utstrakt gjenbruk av direktører og
styreledere i ulike kombinasjonen. Slagstad har funnet
belegg for at «avprofesjonalisering av legeyrket» var en
av intensjonene bak sykehusreformen.
Sykehusmotmeldingen fra 2001

Overlege Dag Johannesen, Rana Sykehus, ga oss en
historisk gjennomgang av prosessen rundt Sykehusre
formen og Lov om helseforetak. Motmeldingens 1.utgave
kom allerede i februar 1999. Motmelding 2, fra april 2001,
var et grundig høringsnotat utarbeidet av 10 leger beskrev
sannsynlige konsekvenser av forslaget til ny reform.
Motmeldingen advarte blant annet mot fordyrende
byråkrati, svekket faglig frihet og redusert pasienttid.
Tillit i stedenfor NPM i Sverige

Karin Båtelson, leder for Sykehusläkarne , fortalte litt
om situasjonen i Sverige der sykehus er organisert u
 nder
folkevalgte Landsting. Båtelson fortalte at man i Sverige
er i ferd med å bevege seg bort fra den verste New Public
Management tenkningen i nnenfor sykehusdrift.
Færre regioner og faglig forankring i Danmark

Overlege Ane Bonnerup Vind, fra Sundhetsstyrelsen i
Danmark, redegjorde for organiseringen av spesialisthelsetjenesten i Danmark, der man etter sykehusreform 2007
har gått fra 13 til 5 regioner. Bonnerup ga inntrykk av at
i Danmark er myndighetene opptatt av å sette faglige
hensyn foran New Public Management idelogi.
http://www.nsd.uib.no/polsys/data/forvaltning/litteratur/2135

Faksimiler fra Dagens Medisin
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Dag 2 starta med ein engasjert og interessant diskusjon om tema
«Langligger» som vi fekk sjå onsdag
kveld. Stykket byggjer på Coby Omvlee
sine opplevingar og observasjonar
under eit langt sjukehusopphald etter ei
ulykke. Omvee framførte sjølv stykket.
Diskusjonen, som Omvlee deltok aktivt
i, gjekk rundt tema meldekultur, dokumentsjon, kommunikasjon, samhandling, ansvar, tillit, utskrivingspress og
innkjøpssystem. Omvlee etterlyste
først og fremst ein fast lege som
kjenner til heile sjukehistoria og som
ser pasienten som eit menneske med
eigne meiningar og ressursar.
Medisinens møte med ondskap

var tittelen på professor Per Nortvedt,
Institutt for helse og samfunn UiO, sitt
føredrag. Med utgangspunkt i tyske
lækjarar si deltaking i nazistane sitt
folkemord, prøvde han å gje svar på
spørsmål om det er særtrekk ved medisinen som kan bidra til umenneskeleggjering og vondskap. Lækjarane vart
sett på som Hitlers biologiske soldatar,
og 45% av alle tyske lækjarar var medlemar i nazipartiet. Hitler sin sjefslege
meinte at han gjorde ei menneskeleg
teneste mot dei skrøpelege. Etter krigen
var det ingen, korkje lækjarar eller
sjukepleiarar, som uttrykte dårleg
samvit for det dei hadde vore med på.
Kva er vilkåra for at profesjonsetikken
kan bryte saman? Nortvedt presenterte
mange forklaringsmodellar for vondskap og kom inn på medisinens spesielle rolle og korleis lækjarar er ekspertar på dehumanisering. Det tok berre
to veker frå ein lækjar kom til ein
konsentrasjonsleir før han var i stand
til å peike ut dei som skulle drepast.
Umoral – drap blir eit arbeid. Nortvedt
nemnde at det fanst unntak, nokon tok
avstand og prøvde å hjelpe. Til slutt
kom han inn på korleis ein kan prøve å
førebyggje at noko slikt kan skje igjen.
Tilsyn – verkar det? Tilhøvet mellom
helselov og arbeidsmiljølov.

Avdelingsdirektør Lars Duvaland og
sjefsadvokat Frode Solberg frå JA-
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avdelinga, Dnlf, hadde fått i oppdrag å
snakke om tilsyn med arbeidsmiljø og
helsetenester. Verkar det? Dei snakka
om tilhøvet mellom helselovgivinga og
arbeidsmiljølovgivinga og at det er lite
samarbeid mellom Arbeidstilsynet og
Helsetilsynet. Tilsyn på helseinstitusjonane er sjeldan samordna. Tilsyna
sine ansvarsområde og verkemiddel
vart gått gjennom. Arbeidstilsynet
gjev stort sett pålegg til verksemda
og baserer seg på tilbakemeldingar frå
verksemda og vernetenesta når pålegg
blir lukka. Helsetilsynet kan etter tilsyn gje individreaksjonar og system
reaksjonar. Helsetilsynet kan gje pålegg om stenging og tvangsmulkt til
ei verksemd. I 2016 gav Helsetilsynet
ingen verksemder pålegg eller tvangsmulkt, men gav ei rekkje individreaksjonar: 60 åtvaringar og ca. 40 autorisasjonstap. Vilkår for varsling og erfaringar med varsling vart presenterte.
Nesten halvparten av norske arbeids
takarar er redde for å varsle fordi dei
er redde for represaliar. Juristane
gjekk også gjennom nyleg avslutta
tilsynssak på UNN. Dei avslutta med
at det er lys i tunnellen. Ny forskrift
om ledelse og kvalitetsforbedring i
helse- og omsorgstjenesten trådde i
kraft 1.1.17. I 2018 skal medarbeidar
undersøkinga og pasientrygglei
kundersøkinga slåast saman.
Tilsette og pasientar i same båt?

Ellen Tveter Deilkås snakka om kva
pasienttryggleikskultur er og korleis
det kan målast. Deilkås refererte til at
det er fleire og fleire undersøkingar
som viser samanheng mellom trygg
leiksklima for dei tilsette og pasient
tryggleik. Dersom det er dårleg
tryggleiksklima, er det vist at det blir
fleire UVI og liggesår på avdelinga.
I USA skårar sjukehusa høgare på
kvalitet dersom toppleiinga brukar tid
til å diskutere pasientryggleik og ikkje
ønska hendingar. Deilkås kom inn på kva
leiinga kan gjere for å betre pasientryggleikskulturen. Medarbeidarunder

søkinga frå 2014 viste stor skilnad i og
mellom dei ulike helseføretaka. Undersøkinga har ført til at det har blitt meir
fokus på desse spørsmåla. Tilsynsmetodikken er forelda med tanke på å få til
endring. Kontinuerleg fokus på for
betring er det som har effekt.
Samanheng mellom leiing
og arbeidsmiljø

Robert Mood, tidlegare leiar i Forsvaret
og spesialutsending til FN var invitert
til å dele sine viktigaste erfaringar som
leiar og samanhengen mellom leiing og
arbeidsmiljø og gode resultat.
Robert Mood snakka om militært
leiarskap og at godt leiarskap avheng
av tre ting: kontekst – å sjå ting i sin
rette samanheng, å kjenne dei som er
involverte og å kjenne seg sjølv. Han
gav råd om at alle leiarar bør skrive sin
eigen leiingsfilosofi og å finne ein person
som kan utfordre deg når du gjer noko
som blir oppfatta som feil i teamet.
Hans eigen leiingsfilosofi som leiar i
forsvaret var: Løys oppdrag, ta vare på
dine kvinner og menn. Deleger når du
kan. Gje ordre når du må. Det er alltid
leiaren sitt ansvar når noko går gale,
det er teamet si forteneste når det går
bra. Det må vere lov å gjere feil, leiaren
må vere støttande når noko går gale.
Leiinga må førebu seg på alt. «Plans
are nothing, planning is everything».
Hovudkonklusjon: Ansvar er noko du
har frå du startar i ein jobb til du sluttar.
Lisbeth Sommervoll, viseadm.dir ved
OUS hevda at leiing er eksempel – du
må leve det du seier. Tillit er leiarskapet
sin valuta – tillit må du fortene. God
leiing blir målt i resultat. En god leiar
må lytte. Leiarar må våge å leie. Ansvar
og mynde må fylgje kvarandre. Sommervoll ga uttrykk for at ho ikkje er ein
førekjempar for NPM , men hevda at
målingar og rapporteringar er naudsynte
for at leiinga skal ha noko å styre etter.
Støtteordningar for leger

Til slutt snakka overlege Karin Rø,
LEFO Legeforskningsinstituttet, om

Lasse Moe, Dagens Medisin.

frå teaterframsyninga
leger i hardt vær. Ho tok føre seg ulike
situasjonar og hendingar som kollegaer
oppfattar som vanskelege og om kva
hjelpe- og støtteordningar som finst,
spesielt om Støttekollegaordninga og
Villa Sana. Mange unge lækjarar er
redde for å komme i hardt vær, og Rø
snakka om førebyggjande tiltak.
Ho avslutta med sitatet:

«Dette er legens plikter.
Først... lege sitt sinn
og gi hjelp til seg
selv før man (kan) gi
det til noen annen»
Epitaf (tekst på gravstein)
etter Atensk lege, 2 AD

https://legeforeningen.no/kollegastotte

Landsrådsmøtet i
Overlegeforeningen i Sandefjord

Refsum,
›› Av Arne Laudalredaksjonen

Landsrådsmøtet er det formelle møtet hvor styret legger frem årsmeldingen og regnskap for 2016, og hvor valg til
styret og valgkomite gjennomføres, og arbeidsprogrammet for perioden 2017-2019 vedtas.
Årsmeldingen viser hvilke områder styret har jobbet med i det forrige året, og hovedsaken var naturlig nok streiken
i Spekter. Også fremtidig organisering av sykehusene, hvor styrets nestleder Christian Grimsgaard har vært medlem i
det regjeringsoppnevnte Kvinnsland-utvalget, har vært sentrale arbeidsoppgaver. Of har støttet opprettelse av såkalt
Havarikommisjon for helsetjenesten (som for øvrig ble vedtatt av Stortinget 1. juni i år). Også ny organisering av
spesialistutdanningen, og læringsmål tilknyttet dette har krevd mye arbeid.
Hele årsmeldingen finner du her: https://legeforeningen.no/yf/overlegeforeningen/Om-oss/arsmeldinger/
Valg til nytt styre:

Jon Helle hadde sagt seg villig til å ta en periode til, og han ble valgt med akklamasjon. Han blir dermed den Of-lederen
som har sittet lengst. Anne-Karin Rime ble ny nestleder. Christian Grimsgaard fortsetter som styremedlem. Han er
også blitt konserntillitsvalgt for Akademikerne i HSØ. Ulla Dorte Mathisen (UNN), Kjetil Karlsen (St.Olav) og Janne K.
Bethuelsen (SUS) tok alle gjenvalg. Nye i styret ble Geir Arne Sunde (Helse Bergen) og Ståle Clemmentsen (Ahus).
Ut av styret gikk Turid Thune og Albert Bolstad.
Arbeidsprogrammet 2017-19

Arbeidsprogramsdiskusjonen ble livlig. Styret har foreslått en betydelig forenkling av arbeidsprogramet, og landsrådet
sluttet seg til den nye strukturen. Det ble allikevel mye diskusjon om man skulle ta inn punkter omkring den såkalte
«foretaksadelen», et begrep som var kommet opp under Slagstads foredrag under Vårkurset. Videre ble det en lang
diskusjon omkring fremtidig sykehus/foretaks struktur. Of diskuterte fjernelse av RHF-ene. Hva som skulle være
alternativet til foretaksorganisering var ikke klart, og derfor utsatte man avgjørelsen. Saken ble vedtatt diskutert
videre i Ålesund.
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Det er sammenheng mellom legers
jobbtilfredshet og kvalitet og pasientsikkerhet

God trivsel er viktig
Godt arbeidsmiljø er selve innfallsporten for en god helsetjeneste. Vi vet at arbeidsmiljøet betyr mye for oss leger. Som leger identifiserer vi oss sterkt med
jobben og det ansvar som ligger i det å være lege. Når jobb betyr mye, blir
også arbeidsmiljøet viktig for å gjøre en god jobb.

›› Av generalsekretær Geir Riise på Of's vårkurs i Sandefjord i april

V

i er avhengig av tillit til hverandre
og tillit fra pasienter og sykehusledelse. Flere studier viser da også at
trivsel påvirker pasientsikkerhet og
kvalitet. Trivsel kan være avgjørende
for å kunne levere gode helsetjenester.
Tiltak som bidrar til at helsepersonell
trives på jobben og har et godt arbeidsmiljø har derfor betydning for pasientsikkerheten(1), viser en oppsummering
fra Kunnskapssenteret som baserer seg
på 46 studier fra Kina, Europa, USA
og Asia.
En vei å gå – ledelse og arbeidsmiljø

Uheldige hendelser, feil og mangler
skjer i dag i for stor grad i helsetjen
esten. Innstillingen om Kvalitet og
pasientsikkerhet, som ble behandlet i
Stortinget den 28. mars, innleder da
også med betydningen av god ledelse
som vektlegger ledelse og åpenhet.
All erfaring viser at åpenhet, trygghet,
tillit, involvering og medvirkning er
avgjørende. I Sykehustalen for 2017
sa statsråd Bent Høie «vi skal ha ledere
som støtter de ansattes og tillitsvalgtes
engasjement og som oppfordrer til å
melde fra om uønskede hendelser
som kan påvirke kvalitet og pasient
sikkerhet». Helsedirektør Bjørn Guldvog fulgte opp i sin Sykehustale med å
si at «jeg synes det er urovekkende at
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mange helsearbeidere opplever at
arbeidsmiljøet ikke er støttende til å ta
opp pasientsikkerhetstema». Begge
adresserer noen av de utfordringer
som pasientsikkerhetsarbeidet står
overfor i sykehusene.
I pasientsikkerhetskulturundersøk
elsen fra 2014 rapporterte 44 prosent
av enhetene i spesialisthelsetjenesten
om et klima som kan medføre økt risiko
for pasientskader. Ved disse enhetene
er det vanskelig å snakke om feil og
mangler, ansattes jobb bekymring tas
ikke tilstrekkelig på alvor. Undersøkelsen viste at det var store variasjoner
innad i det enkelte helseforetak og
mellom helseforetakene. Virksomhetskritisk informasjon som berører
pasientsikkerhet blir ikke tatt godt
nok tatt hånd om. Norsk pasientskadeerstatning (NPE) sier at 70-80 prosent
av pasientskadene som gir rett til ut
betaling heller ikke er kjent i helseforetaket fra før av.
Et godt arbeidsmiljø er derfor en
viktig nøkkel for å komme videre.
Arbeidsmiljø er ferskvare som det
må arbeides med hele tiden. Et godt
arbeidsmiljøarbeid krever engasjement
fra styret, toppledelse og ledelse på alle
nivåer. Ansatte må inviteres inn i arbeidet med å utvikle et godt arbeidsmiljø.
Vi er hverandres arbeidsmiljø.

Legers trivsel betyr mye

Flere rapporter har tatt for seg sammenhengen mellom legers tilfredshet/
arbeidssituasjon og kvalitet i behandlingen. Det har lenge vært en under
forstått sammenheng i internasjonal
legeforskning at legers trivsel har stor
betydning. Professor Jean Wallace
pekte på muligheten av å buke legers
tilfredshet/arbeidssituasjon som en
indikator på behandlingskvalitet (2).
Når leger blir spurt mener legen selv
at deres tilfredshet har betydning for
kvalitet i behandlingen. Stressede leger
beskriver at de gir kvalitativt dårligere
behandling (3). Psykiske plager hos leger
oppleves å føre til flere medisinske feil
(4)
og medisinske feil beskrives å være
psykisk belastende for leger (5). Det er
med andre ord viktig å ha et godt og
inkluderende psykososialt arbeidsmiljø
uten unødvendig organisatorisk stress
og med hjelp og støtte til de som har
gjort feil. Også norske leger peker på en
mulig sammenheng mellom arbeids
situasjon og kvalitet i pasientbehandlingen. I en undersøkelse fra 2010
rapporterer norske onkologer at når
arbeidsmengden oppleves for stor så
er legen redd for at det går ut over
kvaliteten(6). Når grupper av avdelingens
egne leger engasjeres og kommer med
forslag til endringer som implementeres

og evalueres kan det gi økt pasient- og
legetilfredshet (7). Leger på avdelinger
som kan gi og ta kritikk og ros fra hverandre takler bedre uheldige hendelser
(og reduserer derved risikoen for å
utvikle mønster som kan øke risikoen
for å gjøre feil)(8). Legers trivsel og
psykososiale arbeidsforhold er viktig.
Å kunne snakke om vanskeligheter på
en tillitsfull måte, betyr mye.
Fem viktige innsatsfaktorer

Leger trives når vi kan gi god pasientbehandling og samtidig er med og
utvikler faget.
Jeg mener det er minst 5 viktige
forutsetninger som må være på plass
for at leger skal trives, slik at gode
helsetjenester kan leveres.
•	En tydelig arbeidsgiverpolitikk som
vektlegger innflytelse og medbestemmelse fra både ansatte og tillitsvalgte.
Verdigrunnlaget for arbeidsgiverpolitikken må starte med et godt arbeidsmiljø som bygger på tillit og trygghet.
	Ansatte i helsetjenesten har i dag
mindre grad av opplevd medbestemmelse enn i andre bransjer , viser tall
fra Arbeidsforskningsinstituttet.
•	Fagfolk lyttes til. Det finnes dessverre
mange eksempler på at erfaringer fra
leger ikke blir lyttet til. Kunnskapen
som ligger i organisasjonen blir da
heller ikke brukt godt nok. Kunnskapen som legen sitter på må
anerkjennes og brukes. Den viktigste
kunnskap i et sykehus har de som
møter pasienten hver dag.
• Det er åpenhet og trygghet for å si
fra om egen jobb bekymring. I dag
er ytringsfriheten under press i sykehus. FAFO undersøkelsen (2016) viser
at 1 av 3 leger har opplevd sanksjoner
etter å ha tatt opp kritikkverdige forhold. Norsk ledelsesbarometer viser at
bare 1 av 4 varsler om kritikkverdige
forhold på egen arbeidsplass. Dermed meldes det ikke fra, organisa
sjonen lærer ikke av feil og samme
feil kan gjentas seg flere ganger.
• Ledelsen må vise tillit til sine med

arbeidere. Det er viktig at ledelsen
oppmuntrer til initiativ, lytter til sine
medarbeidere og støtter godt opp under
arbeidet som gjøres. Ledelse må anerkjenne og gi ansvar og myndighet.
• Helsepersonell som skal yte pasient
ens helsetjeneste må settes godt i
stand til det. Det må sørges for at det
er samsvar mellom ambisjoner og
kapasitet. På samme tid må det være
fysisk rom og plass for god pasient
behandling og gode arbeidsforhold
for alle ansatte.
Alt henger sammen – lære av
hverandre og gode kvalitetsmiljøer

Erfaring fra pasientsikkerhetsprogrammet – Trygge hender 24/7 - er
at ledelse, HMS-systemer, sikkerhetskultur og arbeidsmiljø henger
sammen nøye sammen. Alle ledd er
like nødvendig for å lykkes med
pasientsikkerheten.
I 2018 skal det gjennomføres en ny
nasjonal samordnet spørreundersøkelse
hvor spørsmål om medarbeidertilfredshet, arbeidsmiljø /HMS og pasient
sikkerhet slås sammen. Her skal det
da spørres om engasjement, teamarbeidsklima, arbeidsforhold, sikkerhetsklima, opplevde konflikter, opplevd
lederadferd, fysisk arbeidsmiljø og
oppfølging. Hensikten med denne
nye samordnede undersøkelsen (ForBedring) er å få opp sammenhengene
mellom arbeidsmiljø, ledelse og pasientsikkerhet. Undersøkelsen skal presentere resultater fra alle helseforetak,
kunne sammenligne resultatene slik at
helsetjenesten og helseforetakene kan
lære av hverandre. Ledelsen må når
undersøkelsen foreligger etterspørre
oppfølging i hele sin organisasjon.
Institute for Healthcare Improvement (verdens største kvalitetsmiljø)
understreker betydningen av engasjement fra toppledelse og styre som
etterspør oppfølging og involvering av
hele organisasjonen. Skal vi oppnå et
godt kvalitetsarbeid er også gode forhold for helsearbeidere en nødvendig
målsetting (9).
Arbeidsmiljø er derfor så mye
mer enn bare «plunder og heft». Godt

arbeidsmiljøarbeid er faktisk en nødvendighet for god pasientsikkerhet og
kvalitet. Trivsel og god motivasjon er
nøkkelen. Godt arbeidsmiljø er en
suksessfaktor fordi det også gir motiverte medarbeidere, høyere kvalitet,
lavere sykefravær og færre medisinske
feil. Det er bare å sette i gang. •
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Den nye virkeligheten
›› Av Erik Magnus Sæther*, Christoffer Bugge* og Ivar Sønbø Kristiansen*
«Økonomisk sett har vi hatt en usedvanlig lang sommer. Nå kommer vinteren». En Sentralbanksjef skal mane til nøkternhet og slik var varselet i årstalen 2016. Vi er utfordret av «Overlegen» til
å beskrive den nye virkeligheten, slik en helseøkonom ser den1.
1 Artikkelen bygger på «Fremtidens helse- og omsorgstjeneste
– Hvilke helsepolitiske veivalg står vi foran? Utarbeidet for Spekter. Beregningene bygger på Perspektivmeldingen (2013).

Den gamle virkeligheten

Regjeringens perspektivmelding
(2017)1 peker på at vi s iden årtusen
skiftet har hatt en velstandsøkning i
privat sektor og et handlingsrom i de
offentlige budsjettene som få andre
land har opplevd. Oljeprisen har vært
høy, og veksten i produktiviteten var
betydelig på 1990-tallet og godt inn på
2000-tallet. Lønnsveksten i privat
sektor har smittet over til offentlig
sektor, noe som har latt seg håndtere
som følge av veksten i økonomien.
Norge har tilsvarende hatt budsjettvekst og bemanningsøkning i helsesektoren – fra 234 leger per 100 000 i 1995
til 443 per 100 000 i 2014 (Figur 1). De
økonomiske rammene til helse har økt
fra 4,0% av brutto nasjonalprodukt
(BNP) i 1970 til 9,9% i 2015.2 Veksten
har betydd økt kvalitet og bredere
tjenestetilbud, men også økte krav
fra pasienter og politikere.

Den nye virkeligheten

Vi blir flere, lever lengre, det kommer
stadig flere behandlingsmuligheter og
forventningene til offentlig behandling
og omsorg øker. Samtidig forventes det
at produktivitetsveksten ellers i samfunnet betyr høyere lønninger og kostnader også i helsesektoren.
Samfunnets evne til å finansiere
helse- og omsorgssektoren vil trolig
fortsatt øke som følge av videre vekst i
økonomien, men denne veksten er med
dagens prognoser lavere enn veksten i
behovet. Vi må derfor innstille oss på
et økende gap mellom fremtidig
ressursbehov og ressurstilgang i den
offentlige helse- og omsorgssektoren.
For å sikre fremtidig finansiering må
vi enten finne måter å redusere ressursbehovet på, eller vi må være villige til
å prioritere denne sektoren fremfor
andre. Trolig trenger vi begge deler.

2 OECD Health Statistics 2016
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Forebygge:
Forebygging kan redusere behandlings
kostnader ved å h
 indre sykdomsutvikling. Effektiv forebygging betyr gjerne
livsforlengelse som isolert sett øker
helsetjenestekostnadene.
Redusere tjenestetilbudet:
Tilbudet bør innrettes slik at det offent
lige tilbyr de tjenestene som gir mest
helse og livskvalitet for pengene.
Resten må kjøpes privat. Hvis viktige
tjenester ikke inkluderes i den offent
lige tjenesten økes ulikheten.
Tiltak som øker tilgjengelige ressurser

Tiltak som reduserer ressursbehovet

1 Perspektivmeldingen 2017 - Meld. St. 29 (2016–2017)

man jobber på, i kommune- og sykehusstrukturen, i bruk av teknologi og
legemidler og ved oppgaveglidning.
Vær sikker på at nye reformer og omorganiseringer kommer til et sykehus
eller en kommune nær deg.

Effektivisere:
Aktiviteten i sektoren er økende, mens
produktiviteten ikke følger utviklingen
i andre sektorer. Bedre ressursutnyttelse
kan skje gjennom endringer i måten

Øke skatteinntekter:
Det offentliges inntekter kan økes ved
at vi alle betaler mer i skatt eller at
arbeidsinnsatsen eller produktiviteten
økes. Skattebyrden for husholdningene
kan måtte øke fra rundt 35 prosent i dag

Figur 1: Antall leger per 100 000 innbygger, 1995-2014
Datakilde: Nordic Health and Social Statistics. Merknad til figur: Endringer i rapporteringspraksis kan
påvirke tallene fra år til år. Enkelte år mangler også data, se http://pxweb.fujitsu.dk

til mellom 50 og 60 prosent i 2060 hvis
tjenestene i offentlig sektor videreføres
som i dag3.
Øke egenbetaling:
Helsetjenester betales i hovedsak gjennom velferdsstaten og egenbetalingen
er i dag under 14 prosent. Finland har
18 prosent, noe vi også hadde i Norge
på 90-tallet4. En økning i egenbetalingen tilsvarende Finland vil innebære
en økning i finansieringsgrunnlaget fra
48,2 mrd. kroner til 61,9 mrd. kroner.
Økte egenandeler vil i tillegg kunne
bidra til å redusere etterspørselen etter
helse- og omsorgstjenester. Utfordring
en er å balansere økte egenandeler
med målet om lik tilgang til tjenester.
3 Holmøy m.fl. SSB-rapport 2014/14
4 http://data.worldbank.org

Øke ressursandel:
Helsesektoren har med økende velstand blitt prioritert opp og har over
tid fått en økende andel BNP og de
offentlige budsjetter. Dette innebærer
en alternativkostnad ved at andre
samfunnsområder prioriteres ned.
For eksempel ønsker mange nå å
styrke forsvarets budsjetter.
Hva kan legene vente seg?

Å stå i beslutninger om helse, liv og
død betyr at legerollen alltid vil være
unik, men den blir annerledes enn
tidligere. Trolig blir diagnostikk og
behandling mer algoritmepreget der
skjønn og legekunst må vike for retn
ingslinjer. Kombinasjonen av forhold
som sykere pasienter på sykehus som
trenger tettere oppfølging, kostbart
utstyr som står uvirksomt kveld og

helg, og befolkningens ønske om mer
fleksible åpningstider, vil ventelig bety
endret arbeidstidsmønster.
Vi tror det fortsatt at vil være behov
for omstilling og krav om økt produktivitet i den offentlige helsesektoren.
Hva skjer hvis det ikke gjennomføres
nødvendig endringer nå? Da vil om
leggingen trolig bli mer dramatisk for
pasienter og ansatte når de først kommer, slik vi ser i Finland. En konsek
vens over tid kan være at det er fare
for at oppslutningen om det skatte
finansierte helsevesen forvitrer og at
vi går mot et mer to-delt helsevesen
der prinsippet om prioritering etter
medisinske behov fravikes. •

*Oslo Economics er et rådgivningsmiljø som utarbeider helseøkonomiske og samfunnsøkonomiske analyser
for departementer, direktorater, helseforetak og private virksomheter. Dronning Mauds gt 10, 0118 Oslo,
ems@osloeconomics.no
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Er du iblant de som ikke har full klarhet
i den nye ventelistelovgivningen?

Fortvil ikke – her følger en enkel innføring
Lovendringene som trådte i kraft 1 nov 2015 skulle styrke pasientrettighetene. Tidligere
hadde sykehusene unnlatt å kontakte Helfo ved fristbrudd. Pasientene måtte selv kontakte
Helfo for å få oppfylt retten til behandling innen fristen, eventuelt ved en annen institusjon.
De færreste forsto dette. Den viktigste endringen var en presisering av at sykehusene skulle
ta kontakt med Helfo ved forestående fristbrudd.

›› Av Redaksjonen

I

tillegg ble rettighetene utvidet til å gjelde alle som kunne ha behov for helsehjelp. Det tidligere skillet mellom pasienter
med eller uten rett til prioritert helsehjelp ble fjernet. Alle pasienter som har behov for helsehjelp ble gitt rett, med tilhørende fristbrudd hvis ikke retten kan innfris.
Til sist ble fristen til vurdering av henvisningene endret fra 30 til ti dager.

GAMMEL LOVGIVNING
30 DAGER
Henvisning

Behov for helsehjelp
Vurdering
Rett til prioritert helsehjelp

Ikke behov for helsehjelp
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NY LOVGIVNING
Ikke rett

10 DAGER
Henvisning

Helsehjelp kan ikke
tilbys innen frist

Rett til helsehjelp
Hvilken type helsehjelp
Frist for oppstart helsehjelp
Når kan helsehjelp tilbys

Helfo

Helsehjelp kan
tilbys innen frist

Utredning/
Behandling

Skillet mellom ventende og ikke ventende ble ikke endret. Hvis det fremgår av henvisningen at pasienten skal ha en
behandling, skal rettigheten anses som innfridd - og pasienten tas av venteliste – når behandlingen starter. Pasienter
som skal til utredning skal tas av venteliste når utredningen starter, i praksis gjerne ved første konsultasjon.

Ventende

10 DAGER

Ikke rett

Innen frist

Ikke ventende

Behandling

Ferdig
behandlet

Utredning

Behandling

Henvisning
Rett til helsehjelp

Ferdig
behandlet

Hvis pasienten har behov for helsehjelp har pasienten altså nå automatisk rett. Prioriteringsveilederne angir
hva vanlig utfall bør være - rett til behandling eller utredning - for ulike sykdomstilstander. •
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›› Av Christian Grimsgaard, nestleder Of
I en omstendelig og detaljrik, men likevel tilslørende rapport, kan man mellom
linjene lese at rettighetslovgivningen og ventelistehåndteringen sletts ikke
fungerer. Man kan også lese ut av rapporten at direktoratet må leve under
et betydelig politisk press.

Helsedirektoratets rapport om ventelister;

Hvi skrider ventelistehåndteringen
saa langsomt frem?
O

g etter å ha fulgt venteliste
diskusjonen i noen år melder
det seg en viss resignasjon. Er det ikke
mulig å få dette bedre til? Svaret er
kanskje nei. Med flere forklaringer.
Den viktigste er nok at metodikken
er uegnet.
Politikerne ønsker å dele ut rettig
heter til behandling. Og måle tid til de
nås. Det høres i utgangspunktet greit
ut. Men bildet kompliseres av at behandling ikke er en velavgrenset og
veldefinert størrelse. Dessuten er det
mange som ikke skal ha behandling.
Men kun utredning. Vi forsøker altså å
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presse inn ulike størrelser i en felles
form. Det skaper problemer.
Det andre store problemet er å
blande inn politikk inn i målingene.
Valgløftene er kortere ventetid. Dette
materialiseres gjerne i kreativ bok
føring. Fenomenet er en variant av
Goodharts lov; «when a measure
becomes a target, it ceases to be a
good measure».
De siste årene har ministre og helseledere feiret en kraftig nedgang i ventetid, antall ventende og fristbrudd.
Men samtidig har det skjedd endringer
i registreringspraksis som svekker

sammenligningsgrunnlaget. Hvordan
går det så egentlig med ventetid?
Det gir ikke rapporten noe veldig
godt svar på. Til tross for at det burde
være mulig å finne plass. Men det
dokumenteres såpass alvorlige forhold
at direktoratet tilråder å endre loven.
For den fungerer ikke.
Det viktigste først; med sykehusenes
praksis har du som pasient ikke reell
rett til behandling. Selv om det er
dette du venter på. For 98 % (!) tas
av venteliste allerede ved første besøk
i sykehuset. Loven praktiseres feil,
du får ikke rett til behandling, men
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kun til å starte på et forløp. Rett til
kø-lapp.
Dernest; skillet mellom utredning
og behandling fungerer ikke. Det fastsettes til dels i hytt og pine, men mer
og mer i retning av at alle settes til
utredning. Nå er dette likevel ikke
så veldig avgjørende, fordi nesten
alle kvitteres ut ved første besøk
uansett.
Til sist; nesten dobbelt så mange
avvises som tidligere. Sykehusene har
altså blitt flinkere (eller verre) til å
avvise henvisninger. Om lag 20 000
flere pasienter de siste årene.

Endret registrering er den viktigste
forklaringen på reduksjon, i ventetid,
antall ventende, og fristbrudd. Vi lover
mindre til færre. Den nest-viktigste
forklaringen er det ikke mulig å finne i
rapporten; nemlig en kraftig vekst i
andelen private-kommersielle. Fra
2012 til 2015 økte antall avviklede pasienter hos dem med 5-gangen. De har
kortere ventetid, og trekker derfor
snittet ned.
Direktoratets gjennomgang avdekker
så alvorlige mangler i praktiseringen av
dagens regelverk at de selv tar til orde
for omfattende endringer. Skillet mellom

utredning og behandling fungerer ikke,
og direktoratet foreslår å knytte rettigheten opp til en første vurdering i
sykehuset. De peker videre på at sykehusene selv er ansvarlige for videre
forsvarlige forløp.
Hvordan går det så med ventetiden i
sykehusene? Her er bildet sammensatt.
Ventetid til første konsultasjon faller.
Men flere blir stående i køer etter første
konsultasjon. Måles tid til prosedyre
start, altså tidspunktet hvor det kodes
en behandlings- eller utredningsprosedyre, er endringene i helseforetakene
de siste årene minimale. •
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NORDÖL

2017

— nordisk enighet om behov for
pasientansvarlige leger i sykehus
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Norsk overlegeforening var også i år representert på det årlige møtet mellom de
nordiske legespesialist- og overlegeforeningene, også kalt Nordöl, som denne gangen
ble arrangert på Svalbard. Under møtet ble en rekke temaer og problemstillinger som er
relevante på tvers av de nordiske landegrensene tatt opp og d
 iskutert, herunder spørsmål
knyttet til den nåværende og fremtidige o
 rganiseringen av spesialisthelsetjenesten.

››

Av Jørgen Hiim Stålhane,
juridisk rådgiver i Overlegeforeningen

E

t tema som ble gitt mye plass
under diskusjonene var behovet
for å etablere en ordning med
pasientansvarlige leger ved nordiske
sykehus. Det var bred enighet blant
møtedeltakerne om at spesialisthelsetjenesten i de nordiske landene blir
stadig mer spesialisert og fragmentert, og at dette øker risikoen for
manglende koordinering av den
behandlingen og oppfølgingen som
pasientene får. Dette gjelder særlig
der man står overfor pasienter med
komorbiditet og sammensatte
behandlingsbehov.
På bakgrunn av dette ble det under
møtet utarbeidet et foreløpig forslag
til en fellesnordisk resolusjon, der de
nordiske overlegeforeningene går inn
for at alle pasienter i møte med spesialisthelsetjenesten bør få utpekt én
pasientansvarlig lege som skal ha det
overordnede ansvaret for oppfølging
og koordinering av pasientens behandling. Dette vil etter overlegeforeningenes oppfatning bidra til mer
effektiv ressursbruk, tydeliggjøre
legers ansvar samt bidra til økt trygghet for og tilfredshet blant både
pasienter og leger.
Det var samtidig enighet om at en
rekke forutsetninger og tiltak må på



plass for å få etablert en ordning med
pasientansvarlige leger. I resolusjonsutkastet er det derfor tatt til orde for
blant annet følgende:
– Det må hele veien i behandlingsløpet være klart for pasienten
hvem som er vedkommendes
pasientansvarlige lege. Motsatt
må det være tilsvarende klart for
legen hvem han eller hun har et
overordnet behandlings- og oppfølgingsansvar for.
– Den enkelte pasientansvarlige
leges arbeidsmengde og arbeidssituasjon må tilrettelegges slik at
legen gis tilstrekkelig med tid til å
lære hver enkelt pasient å kjenne,
slik at det kan etableres et nært og
tillitsbasert lege-pasientforhold
– Det må ved hvert sykehus etabler
es rutiner som tar høyde får både
de situasjoner der pasientansvarlig lege ikke er tilgjengelig for
pasienten, og de situasjoner der
en pasient av ulike grunner ønsker å bytte pasientansvarlig lege
– Pasientansvarlig lege må gis
tilstrekkelig beslutningskompetanse, samt ha tilgang til pasient
journaler og annen relevant og
nødvendig informasjon om pasienten.

Det er foreløpig usikkert om og
eventuelt når det vil bli vedtatt en
endelig resolusjonstekst. En endelig
resolusjon vil uansett kun tjene som
en felles programerklæring fra de
nordiske overlegeforeningenes side.
For Norsk overlegeforening er
imidlertid etableringen av et system
med pasientansvarlige leger et svært
viktig tema, som foreningen vil følge
opp videre i tiden fremover i sam
arbeid med våre nordiske kolleger.
Foruten diskusjonene om behovet
for pasientansvarlige leger, var det
under møtet også et særlig fokus på
overlegers og legespesialisters lønnsog arbeidsvilkår. Norsk overlegeforening opplevde i den forbindelse at det
fra de andre nordiske landene var stor
interesse for fjorårets streik og problemstillingene knyttet til organiseringen av norske sykehuslegers
arbeidstid. Diskusjonene viste også at
våre nordiske overlegekolleger møter
mange av de samme problemene og
utfordringene som vi står overfor her
i Norge, herunder en arbeidsplass og
spesialisthelsetjeneste som driftes
etter prinsippene i New Public Management. •

Det må ved hvert sykehus etableres rutiner som tar høyde får både de situasjoner
der pasientansvarlig lege ikke er tilgjengelig for pasienten, og de situasjoner der
en pasient av ulike grunner ønsker å bytte pasientansvarlig lege.

Jørgen Hiim Stålhane
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Foto: Thomas Barstad Eckhoff
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Landsstyremøtet 2017 Ålesund
✓ Avvikling av de regionale helseforetakene
Foto: Sturlason

✓ Frykt for utviklingen av et 2-delt helsevesen
✓ Arbeidslivsdebatt - er den nordiske modellen under avvikling?
✓ Valg: Se side 36
✓ Styrking av fagaksen i Legeforeningen: Se side 56

›› Betraktninger fra møtet ved Arne Laudal Refsum, redaksjonen
pekterstreiken var nok den viktigste
hendelsen i 2016, Norges lengste
legestreik, med bakgrunn av arbeids
givers ønske om individuelle kalenderplaner. Vi tapte streiken, men vi vant
kampen. Overleger og Lis sto sammen,
og de andre akademikerforeningene
sluttet opp om streiken. Vi fikk støtte
fra resten av fagforenings-Norge i en
grad som ingen høytutdannet og høytlønnet yrkesgruppe på noen måte kunne
regne med. Arbeidsgiverne har (i hvert
fall foreløpig) stoppet innføring av
kalenderplaner. Det er forunderlig at
arbeidsgiversiden ser seg tjent med en
slik konfrontasjonslinje overfor den
yrkesgruppen som frivillig jobber langt
utenfor Amls grenser. Tidligere har vi
vært utsatt for den samme steile hold-

Grunnpilarene i de tradisjonelle nordiske modellene

•
•

Økonomisk
styring

Finanspolitikk
Pengepolitikk

Marked

Marked

Kilde: Fafo/Jon Erik Dølvik

S

Partier og
parter i
arbeidslivet

•
•

Organisert
arbeidsliv

Lønnsdannelse
Lokalt
partssamarbeid

Marked

•
•
•
•

Offentlig velferd

Inntektssikring
Velferdstjenester
Utdanning
Arbeidsmarkeds
politikk

Kilde: Dølvik 2013
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Innflytelse på egen arbeidssituasjon fordelt etter hovedeier (prosenttall n= 3153)

Figur 8 Innflytelse på egen arbeidssituasjon fordelt etter hovedeier (prosenttall n=
3153)
	
   ningen når det gjelder ambulering og ansattes påvirkning av egen arbeidspolitikere. Staten er like dårlig som
kveldsjobbing. Sykepleiergruppen er
utsatt i forhold til å opprettholde ordningen med helgejobbing kun hver
3. helg. Det virker som om Spekter har
en langsiktig agenda på å overta all
styring uten samarbeid. Dette fikk
vi langt på vei bekreftet i saken om
arbeidslivet.
Er den nordiske modellen
under avvikling?

Hva er den nordiske modellen? Det
er vel nesten lettere å starte i motsatt
ende. Se for deg et arbeidsliv hentet
fra mellomkrigstiden i Norge. Eierne
styrte bedriften egenrådig, fagforeningen slåss for å få mest mulig lønn og
myndighetene holdt seg langt unna.
Dette førte til lange bitre streiker og
store tap for hele samfunnet. De første
hovedavtaler kom på plass, etter hvert
avtaler om bedriftsdemokrati, ansatte
medvirkning og fremvekst av arbeidsmiljøvernlov og pensjons- og trygdeordninger. Avtalepartene i arbeidslivet
er eierne/lederne og de ansatte ved
tillitsvalgte. Myndighetene støtter opp
om prosessene ved å lage lover, samarbeide med partene, og de er med på de
overordnede grepene. Tiltakene ved
finanskrisen 2008 viser at myndighet
ene hjelper til, og det brukes ekstra
midler til for å få folk i arbeid etter
fallet i oljeprisen. Men vi ser en
urovekkende endring. Arbeidsforskningsinstituttet viser i sin «Med
bestemmelsebarometeret 2016» at
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Tabell fra AFI
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situasjon og av organiseringen på
arbeidet er fallende fra 2009 til 2016.
Det er spesielt dårlig i utenlandskeide
bedrifter og i Staten, og da spesielt i
helse og omsorgssektoren.
Her opplever de ansatte at det hele
går i en mer autoritær retning, hvor
arbeidsgiver utøver mye mer kontroll,
dels via NPM/mål og resultatstyring,
men også helt ned på individnivå. Dette
bør være et alvorlig varsko for våre

store utenlandske bedrifter! Helse
sektoren er samfunnets største
enkeltsektor eid av staten, men hvor
virksomheten er organisert via såkalte
helseforetak. Spekter har lovbestemt
monopol på å være arbeidsgiverforen
ing, men har nok ikke en identitet som
går på å utvikle «bedriftene» sammen
med de ansatte, slik eiere i private
virksomheter har. Her er det arbeidsgivers styringsbehov som gjelder, mens

	
  

Landsstyret vedtok at de
ønsker RHFene nedlagt

Se egen sak ved Christian Grimsgaard
side 11-12.
61% av befolkningen mener vi har
et 2-delt helsevesen

Nær 500 000 nordmenn har nå helseforsikring, mot 34 000 i 2003. Dette
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koster ca 1,2 mrd kr, hvorav 1 mrd
betales av arbeidsgiver. Dette for å
sikre seg rask behandling og evt
behandling som ikke er tilgjengelig
(enda) i Norge. Arne Berg, onkolog
fra Drammen sykehus fortalte om
dilemmaene han står i daglig. Skal han
fortelle pasienten at det finnes bedre
behandling tilgjengelig, bare pasienten
kan betale selv? Hva med de pasientene
som ikke kan betale, skal de få høre at
du får en dårligere behandling enn den

Foto: Finans Norge - Gjengis med tillatelse fra Dagens Medisin

eier (dvs helseminister) holder seg
langt unna. Han har outsourset dette
til Spekter og til arbeidsministeren.
Bakgrunnen for dagens organisasjonsvalg er en NOU 1989:5 – En bedre
organisert stat. Her ligger det ideolog
iske grunnlaget for å organisere helsetjenesten i foretak, for å skaffe passe
avstand mellom eier (statsråd) og politikerne og de som utfører tjenesten.
«Det dreier seg om de organisatoriske
og administrative betingelsene for at
regjeringen og det stortingsflertall den
er gått ut fra, skal få omsatt sine politiske
mål og programmer til praktiske styr
ingstiltak og effektiv tjenesteyting». To
av foreleserne Jon Hippe fra Fafo og
Kåre Hagen fra HiOA foreslo at det nå
var på tide med en ny NOU: Samarbeidskommisjonen: En ny giv for helse.

beste, men det er det vi har å tilby.
Legeforeningen har fått laget en
investeringsrapport av konsulent
firmaet Menon Economics. Her påvises
det en systematisk lavere investeringsvilje i sykehusene sammenlignet
med i andre samfunnssektorer, som
for eksempel samferdsel. Dette ønsker
landsstyret at Legeforeningen jobber
aktivt for at skal bli et tema i valg
kampen. Landsstyret vedtok følgende
resolusjon:

RESOLUSJONEN:

HELSE MÅ PRIORITERES
– stopp utviklingen mot en todelt
helsetjeneste
Det er stadig økende medisinske muligheter og forventninger til helse
tjenesten. For å bevare befolkningens tillit til den offentlige helsetjenesten
må helse få en større andel av samfunnets ressurser. Økte investeringer i
helsesektoren er avgjørende for å sørge for nødvendig kompetanseutvikling og fortsatt god pasientbehandling.
En svekket offentlig helsetjeneste vil forsterke utviklingen av helprivate helsetjenester. Dette vil gi mer sosial ulikhet i helse og kan bidra
til økt overforbruk, overdiagnostikk og uønsket variasjon. Stortinget må
gi rammevilkår som forhindrer en todelt helsetjeneste. Kvaliteten på
helsetjenesten må ikke være avhengig av privat økonomi eller forsikringsordninger.
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Frihet under ansvar eller ansvar
under tillsyn?
– Om dokumentstyrning av professioner
Den rubricerade titeln är en bok som redovisar forskningsresultat om hur tre olika professioner
upplevt den ökande dokumentstyrning de mött och hur den har påverkat deras arbete
(Agevall, Jonnergård & Krantz 2017).

››

Av Docent Lena Agevall, Institutionen för samhällsstudier, Linnéuniversitetet
Professor Karin Jonnergård, Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet och Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet
Filosofie doktor och universitetslektor Joakim Krantz, Institutionen för utbildningsvetenskap, Linnéuniversitetet

D

et är lärares, revisorers och socionomers erfarenhet av dokumentstyrning som studeras inte dokumenten i sig. Syftet med studien var tvådelat
1) att skapa kunskap om hur dokumentstyrning påverkar olika professioners
arbetssätt och syn på autonomi och
2) att skapa en modell för hur dokumentstyrning påverkar utveckling och
reproduktion av professionell kunskapsbas. En frågeställning i studien var
hur professionernas kunskaps- och
normsystem påverkas av den ökande
dokumentstyrningen.
Dokumentstyrningen är en del av den
förvaltningspolitiska trend som benämns New Public Management, (NPM)
och som infördes i offentliga sektorn i
flera länder. Professionella möter transparenssträvande teknologier i form av
reglering, redovisning och granskning
(Sahlin-Andersson 2006) och därmed
en styrning som utmanar professionellas handlingsfrihet och handlingsförmåga (autonomi) då styrningen
istället för att bygga på tilltro är misstrobaserad (Montin, 2015). Styrning
via reglering och redovisning sammanfattar vi med begreppet «dokumentstyrning». Dokumentstyrningen har
två sidor: dels en direkt beteendestyrning genom standarder, checklistor,
manualer etc. dels en indirekt styrning via krav på dokumentation av
professionella verksamheter.
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Rapport
Vetenskap och beprövad erfarenhet
kan sammanfatta innebörden av begreppet professionell kunskap. Medan
den teoretiska kunskapen är generell
och oberoende av den som använder
den, är den praktiska kunskapen kontextbunden och personlig (Polanyi,
1962; Grimen, 2008). Professionell
kunskapen utvecklats i en särskild kontext och är bunden till denna kontext
och till den person som bär den. Grimen argumenterar för att de flesta
professioner har en heterogen kunskapssammansättning, dvs. att
kunskapen är sammansatt av element
från flera vetenskapsområden, och är
teoretiskt fragmenterad. De olika
kunskapselementen integreras genom

praktiska synteser. Grimen (2008:74)
har läkarprofessionen som exempel då
han menar att både biologi och kommunikationsteori är nödvändiga i en läkares professionalism: «Det er metodkravene til diagnostikk, og icke patologien
– sykdomslæren – som krever at leger må
kunne kommunisere med pasientene».
Utifrån Dreyfus och Dreyfus modell
för utveckling från novis till expert
(1986, 2005) kan tre väsentliga aspekter
för en professionell utveckling identifieras: Kännarskap, känslomässigt engagemang och utvärdering av och ansvar
för eget arbete. Genom erfarenhet
utvecklas en urskiljningsförmåga, ett
kännarskap. Det handlar också om
kunnande som en form av uppmärk-

samhet. Ainley & Luntely (2007) talar
om attention-depended knowledge.
Man lär sig prioritera och göra bedömningar utifrån detta kännarskap, ett
känslomässigt engagemang utvecklas
och man känner ett stort ansvar för
konsekvenserna av sina val. I studien är
vår tes att dessa aspekter bildar en
kunskapstriad som utgör en motor för
utvecklingen, upprätthållandet och
vidareutvecklingen av de professionellas kunskaps- och normsystem. Dessutom om en av aspekterna påverkas/
förändras så påverkas också de andra.
Några av resultaten i studien visar att
professionernas kännarskap påverkas
av vad vi benämner som en avkontextualisering. De professionella måste följa
kontextfria regler och de uttrycker en
frustration och oro för att tappa kunskap, bedömningskompetens och självständigt kritiskt tänkande. En annan
aspekt av avkontextualisering är innebörden av kvalitetsbegreppet. De professionellas bedömning av vad som är
kvalitet utmanas av utomstående
aktörers kontextfria kvalitetskriterier
som riskerar att inte fånga den praktiska kunskapen som ingår i expertens
praktik ( jfr Benner, 1993). Kvalitet har
kommit att handla om rätta procedurer
och att producera de rätta dokumenten.
Kännarskapet påverkas också av en
fragmentering och förlust av helheter
genom exempelvis att förutbestämda

rubriker för dokumentationskrav gör
att en utredning blir svår att överblicka.
Dessutom omdirigeras de professionellas uppmärksamhet till vad som står i
manualer och till sådant som är enkelt
mätbart. Slutligen får de professionella
en reducerad möjlighet att utnyttja sitt
kännarskap. Dokumentstyrningen tar
tid från deras kärnverksamhet, de upplever att de inte får tid till exempelvis
relationsskapande som är en viktig del i
deras professionalism.
Vi ser också hur det känslomässiga
engagemanget påverkas och hur det
kan få konsekvenser för en professionell utveckling. Engagemang är väsentligt för uppmärksamheten, för att
upptäcka exempelvis brister och för en
yrkesetisk medvetenhet. Utan ett
känslomässigt engagemang riskeras
stagnation, tristess (boredom) och
professionell tillbakagång ( jfr Dreyfus
& Dreyfus, 2005). I vår studie är det
tydligt att revisorer och lärare upplev
er att arbetet har blivit tråkigt. Särskilt
lärarna upplever att en misstro riktas
mot dem från olika håll. En annan risk
är att den begränsade autonomin medför ett icke stimulerande merarbete
ofta kombinerat med en i övrigt stor
arbetsbörda. Gemensamt för professionerna är att relationerna och en kommunikativ skicklighet tycks vara en
förutsättning för deras arbete. Men
dokumentstyrningen kan påverka rela-

tionerna genom att skapa situationer
kännetecknande av low trust. Ett
exempel är den kontraktsliknande
utformningen av lärares utvecklingsplaner och åtgärdsprogram med specificerade uppgifter för elever, föräldrar
och lärare.
En annan bild som framträder är att
dokumentstyrningen påverkar de professionellas utvärdering av och ansvar
för eget arbete. Förutom den spänning
som uppstår mellan de professionellas
syn på kvalitet och de externa kontextfria kvalitetskriterier ser vi tendenser
till en spänning mellan professionellt
ansvar och en ny form av redovisningsansvar. Det finns hos revisorerna och
lärarna en tendens till friskrivning från
ansvar, där dokumenten utgör en del i
en beskyddarstrategi, det är viktigt att
ha dokumenterat om det skulle «osa
hett». Dokumentationen blir ett sätt att
hålla «ryggen fri» mot extern kritik. Vi
ser exempel på att de professionella få
ägna sig mer åt att «göra på rätt sätt»
än att «göra rätt saker». En ny form av
redovisningsansvar utmanar ett proaktivt professionellt ansvar (Englund &
Solbrekke, 2015; Biesta, 2011). Om
ansvaret utvecklas i riktning mot att
följa regler och manualer skulle det
innebära en tillbakagång till de två
lägsta stadier som Dreyfus & Dreyfus
(2005) betecknar som novis och avancerad nybörjare. •
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ANNALS OF INTERNAL MEDICINE

			

Putting Patients First by Reducing Administrative Tasks in Health Care:

A Position Paper of the
American College of Physicians
This American College of Physicians (ACP) position paper, initiated and written by ACP's
Medical Practice and Quality Committee and approved by the Board of Regents on 21 January
2017, reports policy recommendations to address the issue of administrative tasks to mitigate
or eliminate their adverse effects on physicians, their patients, and the health care system as a
whole. The paper outlines a cohesive framework for analyzing administrative tasks through
several lenses to better understand any given task that a clinician and his or her staff may be
required to perform. In addition, a scoping literature review and environmental scan were done
to assess the effects on physician time, practice and system cost, and patient care due to the
increase in administrative tasks. The findings from the scoping review, in addition to the
framework, provide the backbone of detailed policy recommendations from the ACP to
external stakeholders (such as payers, governmental oversight organizations, and vendors)
regarding how any given administrative requirement, regulation, or program should be assessed,
then potentially revised or removed entirely.
doi:10.7326/M16-2697 For author affiliations, see end of text. Annals.org

››

Shari M. Erickson, MPH; Brooke Rockwern, MPH; Michelle Koltov,
MPH; and Robert McLean, MD; for the Medical Practice and Quality Committee of the American College of Physicians*

›› Norsk tekst av Arild Egge, Redaktør

D

et er et faktum at leger bruker
stadig mer av sin tid til dokumentasjon, og dermed mindre tid til direkte pasientkontakt. Legeforeningens
eget forskningsinstitutt har flere publikasjoner som viser utviklingen siden
90-tallet og man har estimert at nå er
vanlig at mer enn 50% av arbeidstiden
går med til administrative og dokumentariske oppgaver. Det ligger gode
intensjoner bak det aller meste av nye
oppgaver som pålegges legene – det
hender også at nye verktøy forenkler
oppgavene og bereder grunnen både
for forskning og kvalitetssikringsarbeid; det kan ikke være negativt.
På den annen side er det en svært
vanlig oppfatning blant kolleger at
også mange uferdige og ugjennom42 OVERLEGEN 2-2017

tenkte nye oppgaver legges på våre
skuldre og at «uferdig» er en passende
betegnelse på mange nye løsninger på
vel etablerte arbeidsmetoder. Arbeidsoppgaver kompliseres – det som før
gikk unna i et slikt tempo at man kunne gå videre til andre ventende oppgaver, bremses nå effektivt opp og
representerer således obstakler som
man må finne nye løsninger på; hvordan rekke å gå en visitt før man går til
operasjon? Med flere i avspasering blir
samtidighetskonflikter ytterligere
skjerpet av en vidløftiggjøring av
arbeidsprosessene. Det er opp til oss
å finne løsninger på det. Med tiden
takler man så hindringene bedre
– men da er det tid for nye «pro
sjekter». Det forundrer meg og andre

at arbeidsgiver ikke virkelig vurderer
om konsekvensene av alle prosjekter
og endringer i arbeidsprosessene
faktisk blokkerer for «core bussiness»
- pasienthåndteringen?.
Det er klart at vi lever i særlig
dynamiske tider og vi ser annerledes
på mye; hva ble ikke gjort av store
kirurgiske prosedyrer med beskjedne
skriftlige spor? Pasienten sto svakt –
fordi legen som i utgangspunkt også
naturlig «hadde rett», ikke behøvde å
beskrive hva som faktisk var gjort. Nå
er dette motsatt – det som ikke er
skrevet – er ikke gjort. Denne type
merarbeid er kanskje det minst problematiske.
Det er da verre at man ikke holder
hodet kaldt lenge nok til at man får

De fleste kolleger behersker ikke «Touch» – det må jo være et dårlig regnestykke.
Visitten kan ikke lenger gås av legen alene – han må ha tilgjengelig «Superbruker»
som forstår nytalen i systemet: «Du må klikke på «Ingen tidsbegrensning» for at
ordinasjonen skal bli stående når du skriver Proepanutin 40 mg (FNE)* 1 gang dgl
ved anfall – skjønner du – ellers blir den borte»!

Arild Egge

gjort grundige nok vurderinger av hva
man velger å innføre og kvaliteten på
de systemene man satser på. Hvorfor
ikke gå for det mest moderne som
finnes – og kjøper det av store leverandører som kan bedrive produktutvikling. Det man går for, vil uansett være
gammelt når det implementeres. Det
som er gammelt når det kjøpes vil
være utdatert når det kommer i bruk.
Pasientadministrative systemer, elektroniske journaler og medikament
forordningssystemer må jo snakke
sammen på det tidspunkt man tar det
i bruk? Systemene som innføres er
preget av at det ikke er brukerne som
har designet det. Ting tar bare mer tid.
Det vi forundres over er at Sentral
ledelse når de fatter beslutninger om
nye systemer – og sentrale myndigheter når de krever mer dokumentasjon i form av nye rapporteringssystemer ikke synes å avveie om dette
stjeler tid fra noe annet i virksomheten? Når Legeforeningens longitudinelle studier viser at tiden som rapporteres brukt til «papirarbeid» overstiger
tiden legen bruker på pasienter! Man
skulle tro det var en brannfakkel. I
stedet organiserer man den nye e-journalen slik at det først og fremst gjør
det mulig for legen selv å overta flere
sekretæroppgaver. De fleste kolleger
behersker ikke «touch» - det må jo
være et dårlig regnestykke i hvert fall?
Visitten kan ikke lenger gås av legen
alene – han må ha tilgjengelig «Superbruker» som forstår nytalen i systemet:

«Du må klikke på «Ingen tidsbegrensning» for at ordinasjonen skal bli stående når du skriver Proepanutin 40 mg
(FNE)* 1 gang dgl ved anfall – skjønner
du – ellers blir den borte»!
Vi som blir anklaget for bare å være
endringsuvillige og negative har den
oppfatningen at det må være et snev av
sannhet i vår obsternasige protest. Vi
nekter å tro at vi er alene om oppfatningen.
Da er det kjærkomment å finne en
offisiell uttalelse fra en større organisasjon av internister i USA – American
College of Physicians (ACP) – som nok
uttrykker den samme frustrasjonen på
en mer grundig måte enn jeg her har
ventilert.
Dette dokumentet skal være et rammeverk for analyse av alle mulige administrative systemer og oppgaver som

finnes og pålegges med bakgrunn i
overskriftene Kilder, Hensikt, Effekt og
Løsninger. Disse er etablerte kategorier med bakgrunn i en litteraturgjennomgang (30 publikasjoner). Målet er
å revidere eller kvitte seg med alt som
ikke «Setter pasienten først»:
Excessive administrative tasks have
serious adverse consequences for
physicians and their patients. Stakeholders must work together to address
the administrative burdens that prevent physicians from putting their
patients first.
Dokumentet er på 22 sider og finnes
lett på lenken nedenfor. Det holder
lenge å lese de første 3 sidene, men
Appendix inneholder premissene for
de 7 public policy statements and
recommendations som er artikkelens
kvintessens. •

http://annals.org/aim/article/2614079/putting-patients-first-reducing-administrative-tasks-health-care-position-paper
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RHF-SPALTEN

En helsetjeneste i forandring
Jeg har ombestemt meg, sa helseminister Bent Høie. Med fire ord gjorde
Høie slutt på 10 års diskusjon og spill om organiseringen av eierskapet til
spesialisthelsetjenesten. En avklart organisering skaper et viktig fundament for
utvikling. Selv om mye går bra så vil det alltid være mye å forbedre. Hva vil så
prege de neste ti årene?

›› Adm.dir. Lars Vorland Helse Nord RHF
Digitalisering – bedre tjenester og
endret organisering

Helse Nord skal lage et bilde av
spesialisthelsetjeneste 2035. Digitalisering vil drive utviklingen. IKT og
teknologi veves sammen med kunnskapen og blir tjenestens DNA.
Pasientjournalen blir omdreiningspunktet for faglig arbeid. Nye
teknologiske plattformer vil utvikle
innholdet i tjenestene, de vil endre
måten vi skaffer oss informasjon. Det
vil påvirke hvordan tjenestene ytes.
Kunnskapen blir desentralisert og
mindre stedsavhengig. Fagpersonell
kan i enda større grad bruke tid til
pasientene fordi mye informasjon
bearbeides og gjøres tilgjengelig
digitalt. Derfor må også digitalisering
få en større plass i utdanningene av
helsepersonell.
Kvalitet, klinikk, pasient og politikk

Arbeidet med kvalitet, pasientsikkerhet og forbedring må være del av det
daglige arbeidet. Vi må ha fag- og
ledelsesstyrte tiltak som kombinerer
det klinisk relevante, det pasientene
er opptatt av og det samfunnet har
behov for å vite. Metodisk må vi stå
på skuldrene til de som har gjort dette
før oss. Det som er brukt til å gjøre biler
ekstremt sikre og flyindustrien tryggere
enn noen gang, kan også være relevant
for oss.
Mindre murer og mer samarbeid

Samarbeidende sykehus, sykehus i
nettverk, blir regelen. Pasientforløp og
44 OVERLEGEN 2-2017

kompetanse vil etter hvert erstatte den
mer statiske funksjonsfordelingen.
Dette gjelder både små og store sykehus og er også en følge av digitalisering
og utvikling i infrastruktur. De faglige
samarbeidsrelasjonene må utvikles og
beskrives slik at de blir forutsigbare og
forståelige.
Mer penger og mer effektivisering

Mer penger og mer effektivisering vil
prege helsetjenesten. Vi har de siste
årene hatt en reell vekst på ca 1,3 % pr
år ut over lønns- og prisstigning. Norge
må allikevel fortsatt bruke mer penger
på helse. Samtidig må vi effektivisere.
Fellesskapets ressurser må brukes på
det viktigste og de må brukes best

mulig «ikke direkte pasientrettede
tjenester» som kan utføres uavhengig
av sted må effektiviseres for å redusere
ressursbruk og behov for arbeidskraft.
Fastleger og sykehus i ett

Dette må bli den neste store reformen.
Vi behandler de samme pasientene
uten at det vi gjør henger godt nok
sammen. Av hensyn til pasientene må
vi vurdere hvordan organiseringen kan
styrke sammenhengen. Fastlegene er i
praksis de eneste som henviser til spesialisthelsetjenesten. Derfor må vi de
neste årene minimum utrede og prøve
ut hvordan vi kan få en felles organisering av sykehus og fastleger. •

REFLEKSJONER

Frivillighetens forbannelse
Alle som har deltatt på dugnad eller i frivillig arbeid vet det – arbeidet må
utføres med godt humør. Å selge vafler med et smil eller plukke søppel med
en sang er mye mer hyggelig enn å ergre seg over de som aldri stiller opp.
Givende samvær og verdifullt fellesskap får man ofte med på kjøpet. Var det
ikke slik man bygget etterkrigstidens velstand?

Agnethe Lund, overlege,
›› AvKvinneklinikken,
Haukeland

I

fagforbund og -foreninger legges
det ned betydelig frivillig arbeid.
Vårt demokrati er tuftet på dette. Å
kjempe for den enkelte gruppes rettigheter er legitimt, men de såkalt høytlønnede har tradisjonelt vært lite tilstede på barrikadene. Fjorårets streik
viste at også leger må mobilisere kamp
vilje og synliggjøre verdien av vår samfunnsinnsats. I etterkant har mange
sverget bittert på at det er slutt på alt
gratis arbeid som stat og foretak tar for
gitt. Hvor ble det av den blide dugnads
ånden?
I følge statsviter Sigrid Hungnes
(Agenda magasin, nov 2016) kan man
skille mellom tradisjonell lokal dugnad
og politisk dugnad. Det siste er den
hvor de folkevalgte appellerer til alles
plikt for å løse alt fra miljø- til innvandringsspørsmål. Politikerne vet at å
trykke på dugnadsknappen får frem en
ansvarsfølelse blant de som kjenner
utfordringene. Men, påpeker hun, det
er et politisk ansvar å løse de store
oppgavene i samfunnet. Ved å oppfor-

dre til dugnad rokker politikerne ved
selve kjernen i velferdsstaten; de dytter
ansvaret de er blitt gitt over til den
enkelte borger eller en gruppe.
Stein Sundstrøm satte ord på frustrasjonen over gratis arbeid i Dagens
Medisin (06.04.17) og uttalte at omfattende faglige retningslinjer lages uten
at det blir avsatt tid eller gitt lønn for
strevet. I følge Helsedirektoratet skal
det ikke være slik, men kommentarer
tyder på at mange kjenner seg igjen i
det Sundstrøm beskriver. På flere måt
er benytter helsemyndigheter seg av
dugnadsknappen, den som får fagfolk
til å føle personlig ansvar for det som
faktisk er foretakene eller myndighetenes jobb.
Skal vi dumpe dugnadsånden og la
byråkratiet ta over? Det er vanskelig å
se hvor grensen bør gå. Et engasjement
for eksempel i en fagmedisinsk for
ening er givende og viktig. Å utarbeide
veiledere, svare på høringer eller
arrangere møter er en stor jobb, men vi
må beholde gnisten for slike oppgaver.

Og selv om undervisning forberedes
sene kvelder, tar det ikke bort gleden
ved å forelese.
Her ligger frivillighetens forbannelse.
Hvordan skal man dyrke et positivt
engasjement og samtidig markere at
nok er nok? I etterdønningene av
streiken blir det tydelig at viktige
arbeidsoppgaver er tatt hånd om på
dugnad. Legers engasjement og idealisme må støttes, men må ikke tas for
gitt. Alle vet jo at man blir lei av å stille
i dugnadsgjengen dersom man aldri
takkes for strevet, dersom man snakkes
ned av de andre som nyter godt av
innsatsen.
Jeg er sikker på at leger vil ta vare
på gleden over arbeid og faglig utvikling. Og at vi fortsatt vil ha gode fellesskap der dugnad hører hjemme. Men
innsatsen som skaper kvalitet i helse
tjenesten må anerkjennes, formelle
oppgaver må betales. Først da kan
arbeidet gjøres med et smil som
avslører at det er skikkelig gøy å
være lege. •
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Vi elsker velferdstaten,
men kan vi slippe regningen?
Dette var overskriften på en artikkel i Aftenposten 27.
januar i år. Den kunne like gjerne vært hentet fra Sverige,
Danmark eller England. Eldrebølgen kommer, nye behandlingsmuligheter kommer, og økte utgifter kommer.
Når kommer den ærlige politikeren som innrømmer
at man kan ikke fortsette å love befolkningen noe man
ikke vil, eller kan, finansiere.
Helse har stor betydning for «folk flest», og mange er
villige til å betale mye for gode helsetjenester. Samtidig
har det etablert seg et stort marked for private helsefor
sikringer. Det skjønner politikerne også, og de har etablert
ordninger som Stoltenbergs 20 dager, eller Høies pakke
forløp. Disse prioriterte behandlingene er en suksess, men
utgiftene til de nye dyre medisinene er en utfordring.
Her foregår et svarteperspill, hvor industri og pasientforeninger på den ene siden presser helsemyndigheter,
RHF-ene og det enkelte sykehus med tåredryppende
personlige historier om manglende (mulig) overlevelse.
Vi snakker nå om en todeling av helsetjenesten. De rike,
eller de med helseforsikring, får den nye behandlingen,
de uten store økonomiske ressurser får ikke.
Til tross for prioriteringsutvalg og prioriteringsregler
klarer man ikke å stå imot, og nye medisiner godkjennes.
Sist er godkjenningen av immunterapi til lungekreft
pasienter.
Dette kommer ikke gratis, og det følger ikke bevilgninger til dette. Vi ser desperate krumspring for å
håndtere de økonomiske utfordringene, enten det er
utflytting av IKT-tjenester til India, eller det er å bygge
for små sykehus, redusere sengetall og liggetid.
Det meste av dette går langt over hodet på oss som
jobber på gulvet. Ikke bare får vi ikke de pengene
politikerne lovet oss, men vi drukner i ikke-pasient
relaterte arbeidsoppgaver
La oss få prioritere å lage gode møter mellom
pasient og behandler, det er jo det som
er vår primære oppgave.

« Haukugle»
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LEDERFORUM:

Lederperspektiv
Oslo universitetssykehus er arbeidsplass for mer enn 20 000 flinke medarbeidere;
leger, sykepleiere, bioingeniører, renholdere og mange andre yrkesgrupper
som sammen jobber for at landets største helseforetak skal gi pasientene
god diagnostikk, behandling og omsorg, og samtidig gjennomføre topp
forskning og god utdanning av mange tusen studenter hvert år.

››

Av Bjørn Erikstein,
Oslo universitetssykehus HF, mai 2017

D

et er et privilegium å få mulighet
til å være øverste leder i en slik
høykompetent virksomhet hvor spisskompetansen sitter ute i alle deler av
organisasjonen. Jobben har utfordringer, de står i kø, men det er også den
mest interessante og spennende jobben
jeg kan tenke meg. Stikkordene er forventninger, muligheter og mennesker.
Vi er i et valgår og det preger også
sykehusene. Det blir større fokus på
organisatoriske endringer og fordeling
av oppgaver. Jeg tror det viktigste vi kan
gjøre er å sikre at jobben blir gjort, at
planene for fremtidige endringer inkludert nye bygg, går fremover, og samtidig
evne å si fra om hva vi kan gjøre og hva vi
ikke makter å få til innenfor de budsjetter som stilles til rådighet. Det er alltid
vondt og vanskelig å prioritere en oppgave fremfor en annen, men det er nødvendig sett i lys av de muligheter vi i dag har
innen moderne behandling.
Sykehusene skal levere høy kvalitet
innen pasientbehandling, forskning,
utdanning og opplæring. Det skal vi
gjøre innenfor de økonomiske rammene
Stortinget stiller til rådighet. Som øverste leder er jeg ansvarlig for å ha ledere i
alle ledd som evner å lede og prioritere
ressursene våre slik at vi får best mulig
pasientbehandling for flest mulig. Dette
skal vi gjøre på en måte som ivaretar
enkeltmenneskene både pasienter, pårørende og ansatte. Min viktigste jobb er å
bidra til at vi oppnår dette sammen. Det
å ha et mangfold av gode ledere er avgjø48 OVERLEGEN 2-2017

rende for å lykkes. I min ledergruppe er
det leger med lang klinisk og akademisk
erfaring, men også erfarne ledere som
ikke er leger. Jeg bruker mye tid med
mine ledere og forsøker å være tilgjengelig for de ansatte, også gjennom deres
tillitsvalgte som jeg møter på ukentlig
basis.
Den teknologiske utviklingen og medisinske fremskritt gir muligheter som
ingen annen generasjon tidligere har
stått overfor. Endringer skjer i stor fart
og som utfordrer etablerte løsninger og
måten vi har ordnet virksomheten vår
på. En aldrende befolkning og stadig nye
medisinske muligheter øker forventningene om tilbudet av gode helsetjenester
og ny behandling. Det kan vi bli skremt
av, men klarer vi å ta i bruk ny teknologi
og nye behandlingsprinsipper, vil vi
kunne gi et enda bedre helsetilbud enn i
dag, og det vil være bruk for oss alle også
fremover. Men dette krever andre måter
å gjøre ting på, det krever samarbeid og
ny kompetanse, i tillegg til den vi har i
dag. Alle må være med for å få dette til,
både pasienter og andre brukere, de
ansatte og deres organisasjoner.
Sykehusvirksomhet handler om medisinsk god behandling av enkeltindivider,
om den enkelte pasient og pårørende.
Det handler om gode medarbeidere og
fagutvikling. Samtidig handler det om å
tilrettelegge for bedre bruk av samfunnets begrensede ressurser for å gi et godt
tilbud til alle som trenger det. Denne
dualiteten er noe alle medarbeidere i

sykehus opplever, både i behandling av
den enkelte pasient, men det er også noe
ledere i sykehuset må forholde seg til
nærmest daglig.
Hos oss har vi de siste årene hatt mye
oppmerksomhet på drift og effektive
prosesser, gjennom et eget nettverk for
kontinuerlig forbedring og opplæring i
nye verktøy. Vi har intensivert trening i
IKT-verktøy, og søker i større grad å gi
den enkelte leder myndighet og ansvar
til å gjennomføre virksomheten. Vi har i
tillegg organisert oss annerledes, og økt
investeringene i ny teknologi. Det har
gitt resultater. Ventelistene er betraktelig
redusert, vi behandler stadig flere, vi går
med økonomisk overskudd og kan sette
av midler til nye fremtidige bygg og nytt
medisinsk teknisk utstyr.
Helse er som sagt alltid et aktuelt tema
som engasjerer og ikke minst i et valgår.
Helsevesenet er en sentral del av den
norske velferdsstaten og Oslo universitetssykehus har en betydelig rolle. Det
er et stort ansvar. Det er derfor betryggende at medarbeiderundersøkelsene
viser at medarbeiderne har en sterk
egenmotivasjon for jobben og trives med
arbeidsoppgaver og faglige utfordringer
selv om det er nok av problemer og utfordringer i den daglige driften av et
stort og til dels slitent sykehus. Dette er
allikevel et godt utgangspunkt for fortsatt å gjennomføre virksomheten i fremtidens sykehus, med alle forventninger,
muligheter og mennesker. •

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

Den best kvalifiserte
Foto: Sturlason

Hvilke momenter kan arbeidsgiver vektlegge når
de skal ansette leger i sykehusene? Og hvilke
saksbehandlingskrav må de følge?

›› Av Jan Eikeland, juridisk rådgiver i Overlegeforeningen

L

egeforeningen mottar jevnlig
henvendelser om hvilke retningslinjer arbeidsgiver er forpliktet på
ved ansettelser. Henvendelsene gjelder
både søknadsprosessen og selve avgjørelsen om hvem som skal tilsettes.
Spørsmålene kommer fra leger som
har søkt en stilling, fra tillitsvalgte
som er involvert i prosessen og fra
lege-ledere som skal være med å ta
beslutningene.
Det korte svaret er at arbeidsgiver
er forpliktet til å følge det såkalte
kvalifikasjonsprinsippet.
Dette er et ulovfestet prinsipp som
innebærer at den best kvalifiserte søk
eren til en ledig stilling skal tilsettes.
Prinsippet har lovs rang og gjelder i
offentlig sektor, inkludert helsefore
takene.
At prinsippet er ulovfestet rett,
innebærer at det er utviklet gjennom
domstolenes rettskapende virksomhet.
Kvalifikasjonsprinsippet gjelder ikke
for private arbeidsgivere.

Hensynene bak prinsippet

Det rettslige utgangspunktet er at
ansettelser hører inn under arbeids
givers styringsrett. Denne styrings
retten er ofte definert som retten til
å ansette og å si opp arbeidstakere,
samt lede og kontrollere arbeidet.

Styringsretten er ikke fri, men
 egrenses blant annet av lover og
b
kollektive og individuelle avtaler.
Kvalifikasjonsprinsippet – i egenskap
av å ha lovs rang – blir da en begrensning i arbeidsgivers styringsrett. Det
er altså ikke mulig for arbeidsgiver fritt
å velge hvem de vil ansette.
Hensynet til fellesskapet

Prinsippet er begrunnet med at lønnen
en offentlig ansatt mottar, er en del av
samfunnets midler. Ved å ansette den
best kvalifiserte kandidaten, får felleskapet mest igjen for midlene som er stilt
til rådighet for den aktuelle stillingen.
Prinsippet innebærer også at ansettelsesprosesser i offentlige instanser skal
være preget av rettferdighet, saklighet
og likebehandling, og slik styrke den
allmenne tilliten til forvaltningens
upartiskhet og nøytralitet. På denne
måten ivaretas samfunnets behov for at
den best kvalifiserte søkeren ansettes.
Private arbeidsgivere vil naturlig nok
også være opptatt av å ansette den best
kvalifiserte, men den grunnleggende
forskjellen er at private rettssubjekter
selv rår over sine egne midler, og derfor
ikke er forpliktet på å følge kvalifikasjonsprinsippet. Men heller ikke private
arbeidsgivere vil stå helt fritt ved
ansettelser, de vil for eksempel være

underlagt likestillingslovens regler
om forbud mot diskriminering.
De tre sentrale kriteriene

Den typiske henvendelsen til Lege
foreningen ved ansettelser gjelder
leger som mener de er forbigått i søknadsprosessen. De har fått vite at en
annen søker er tilsatt, og mener at de i
stedet skulle ha fått jobben, fordi de har
lenger erfaring eller på annen måte anser
seg for å være bedre egnet til stillingen.
Her er vi ved kjernen av kvalifikasjonsprinsippet: Hvordan skal arbeidsgiver avgjøre hvem som er den best
kvalifiserte?
På bakgrunn av omfattende praksis
fra domstolene og Sivilombudsmannen
blir innholdet i kvalifikasjonsprinsippet
ofte uttrykt på følgende måte:
«Vurderingen av hvem som er best
kvalifisert tar utgangspunkt i de kvalifikasjonskravene som er angitt i utlysnings
teksten, samt eventuelle lov- og avtalefestede krav. Øvrige sentrale momenter i
vurderingen er utdanning, praksis og
personlig skikkethet.»
Egnethet ofte avgjørende

De tre kriteriene som her nevnes – utdanning, praksis og personlig skikkethet (egnethet) – har ulik karakter.
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Kriteriene utdanning og praksis er i
utgangspunkt objektive målbare størrelser som egner seg til å skille mellom
søkerne på en tydelig måte. Enten så
har du den aktuelle utdanningen eller
ikke, og praksis kan som regel tallfestes i form av antall år.
Men dette kan nyanseres. For leger
kan én type videreutdanning være mer
relevant for den aktuelle stillingen enn
en annen. Ansiennitet er heller ikke
klart avgrenset begrep. Det vil for eks
empel kunne oppstå spørsmål om hvordan deltid skal vurderes i forhold til
heltid og hvilken betydning eventuelle
permisjoner skal ha for beregningen.
Personlighet egnethet

Kriteriet personlighet egnethet er
derimot klart mer subjektivt og skjønnsmessig. Arbeidsgiver er forpliktet til å
gjøre en sammenlignende vurdering av
søkernes faglige og personlige forutsetninger for å fylle stillingen. Dette
kan være forhold som samarbeids
evner, evne til å takle stress, fleksi
bilitet, læringsevne og arbeidskapasitet.
Måten kvalifikasjonsprinsippet er
uttrykt på, som vi så i sitatet over, gir
heller ingen anvisning på hvordan de
ulike momentene skal vektlegges:
Skal for eksempel ti års lenger erfaring
teller mer enn om en søker vurderes
noe bedre til å samarbeide?
I praksis viser det seg at personlig
skikkethet ofte vil være det avgjørende
kriteriet. Dette er fra én side sett naturlig, særlig i de tilfellene hvor de aktuelle
kandidatene stiller relativt likt med
hensyn til de formelle kvalifikasjonene.
Kriteriets skjønnsmessige karakter kan
imidlertid gi arbeidsgiver en mulighet
til å omgå kvalifikasjonsprinsippet ved at
underliggende motiver bak tilsettingen
skjules, og slik hindre at den best
kvalifiserte får jobben.
Krav om ekstern utlysning

En viktig side ved kvalifikasjonsprinsippet er vilkåret om at stillingen skal
utlyses eksternt. Arbeidsgivers plikt til
å utlyse internt følger av arbeidsmiljø
loven § 14-1.
Plikten til også å utlyse eksternt er for
å sikre at alle interesserte kandidater
får muligheten til å konkurrere om
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jobben. Dersom aktuelle og kvalifiserte
kandidater ikke gis mulighet til å søke,
blir muligheten til å ansette den best
kvalifiserte kandidaten betraktelig
redusert.
Det finnes imidlertid unntak fra
denne regelen. Etter gjeldende rett er
det akseptert at ansettelser med varighet under seks måneder kan unntas fra
offentlig kunngjøring. Et annet unntak
er arbeidsmiljølovens regler om at
arbeidstakere i visse tilfeller vil ha
fortrinnsrett til en stilling.
Tariffavtaler vil også kunne inneholde bestemmelser som gjør unntak
fra seks måneders-regelen, men dette
er ikke tilfelle for avtalene Legeforen
ingen har inngått med Spekter.
De oppgitte kvalifikasjonskravene i
utlysningsteksten vil binde arbeids
giver på en slik måte at de underveis i
prosessen ikke kan endre kravene. I så
tilfelle må arbeidsgiver utlyse stillingen
på nytt.
Krav om skriftlighet

En annen viktig side ved saksbehandlingen er kravet om at hovedpunktene
i tilsettingsprosessen bør nedtegnes
skriftlig. Dette kravet er utslag av det
grunnleggende ulovfestede prinsippet

om at all offentlig forvaltning skal være
saklig og forsvarlig begrunnet.
Kravet til skriftlighet innebærer at
både domstolene og Sivilombuds
mannen lettere vil kunne kontrollere
saksbehandlingen i etterkant. Kravet er
også egnet til å bevisstgjøre arbeids
giver om det endelige valget mellom
kandidatene.
Konsekvenser ved brudd

En utfordring ved kvalifikasjonsprinsippet er at det i liten grad foreligger
ordninger og systemer som kan sanksjonere eventuelle brudd. En søker som
mener seg forbigått vil ha mulighet til å
ta saken både til domstolene og Sivil
ombudsmannen. Begge disse instansene
har imidlertid begrenset kompetanse
til å overprøve arbeidsgivers skjønn,
det vil si hvem arbeidsgiver har valgt
ut som den best kvalifiserte.
Det foreligger imidlertid en rekke
uttalelser fra Sivilombudsmannen –
også for saker fra sykehusene – hvor
arbeidsgiver blir kritisert for mangelfull saksbehandling.
I motsetning til søkere i kommunal
og statlig sektor har også søkere i
helseforetakene mer begrenset rett til
innsyn i ansettelsesprosessen enn det

søkere til stillinger i helseforetakene
har. Grunnen til dette er at det følger
av helseforetaksloven § 5 at forvaltningslovens kapittel 4 om innsyn i
sakens dokumenter og den tilhørende
forskriften ikke gjelder for helsefore
takene.
Sivilombudsmannen har imidlertid
i flere uttalelser lagt til grunn at både
det ulovfestede kontradiksjonsprin
sippet og prinsippet om forsvarlig saksbehandling gjelder for helseforetakene.
Dette innebærer at aktuelle søkere i
helseforetakene har innsynsrett i såkalte faktiske opplysninger som er lagt
til grunn ved vurderingen av søknaden.
Men søkeren har ikke innsynsrett i
arbeidsgivers vurdering av den aktuelle
søkers egnethet eller opplysninger som
er lagt til grunn om andre søkere.
Arbeidsgivers sammenlignende
vurdering av kandidatene har søkeren
derfor ikke innsynsrett i. Det er mulig
å be om utvidet innsyn i den aktuelle
saken, men erfaringen er at arbeids
giver i liten grad gir innsyn i opplysninger de ikke er forpliktet til å gi ut.
Ikke stol på forhåndsløfter

Noen ganger opplyser legene som
henvender seg til Legeforeningen at de

– allerede før utlysningsprosessen er
satt i gang – har fått løfter om at de
skal ansettes. For den enkelte lege som
får et slikt løfte, er jo det isolert sett
fint og hyggelig.
Men erfaringen er imidlertid at det
er all grunn til å være skeptisk. Én sak
er at det i ettertid ofte vil oppstå uenighet mellom arbeidsgiver og søkeren
om hvorvidt et slikt løfte er avgitt. Men
også når løftet kan dokumenteres, selv
skriftlig, vil arbeidsgiver ikke være
forpliktet til å tilsette den søkeren som
har fått et slikt løfte.
Forhåndsløfter om tilsettinger vil
nettopp per definisjon innebære at det
ikke har vært en reell konkurranse om
stillingen, og derfor vil være i strid
med kvalifikasjonsprinsippet. Hele
poenget med utlysningen er å finne
den best kvalifiserte, og det kan man
ikke vite før alle søkerne er vurdert på
en forsvarlig måte.
Rådet til arbeidsgiver er derfor at
de bør avstå fra å gi slike løfter. Det
er i strid med reglene, rett og slett.
Og rådet til legen som får – eller opp
lever at de har fått – et slikt løfte, er
at de uansett ikke må stole på det.
Her er det mange leger som har
forregnet seg. •

Huskeliste ved tilsettinger
Helsedirektoratet har utarbeidet
en veileder med en huskeliste for
ansettelsesprosesser i helsetjen
esten. Dette er gode råd, som vi her
bringer videre i en forkortet form:
• Inviter med tillitsvalgte i
ansettelsesprosessen.
• Utarbeid vurderingskriterier
for tilsettingsprosessen.
• Utarbeid en klar utlysningstekst
med presisering av nødvendige
og ønskede kvalifikasjoner.
• Vurder kandidatene i henhold
til de fastsatte kriteriene.
• Gjennomfør alltid intervju av
aktuelle kandidater.
• Vurder om søker er personlig
egnet for arbeidsoppgavene.
• Vurder om søker har de nød
vendige faglige kvalifikasjonene
for stillingen.
• Kontakt alltid minst to referanser,
inkludert siste arbeidsgiver.
Veilederen kan lastes ned på
Helsedirektoratets nettsider.
Bruk søkeordene: «Gode rutiner
– gode tilsettinger».

Kvalifikasjonsprinsippet er foreslått lovfestet i staten
Regjeringen har nylig foreslått en ny lov om statens ansatte, hvor de går
inn for å lovfeste kvalifikasjonsprinsippet. Loven er ment å erstatte den
eksisterende tjenestemannsloven.
Bestemmelsen om kvalifikasjonsprinsippet er lagt til § 3, og har følgende ordlyd:
§ 3 Kvalifikasjonsprinsippet
(1) Den best kvalifiserte søkeren skal ansettes eller utnevnes i ledig stilling eller
embete, med mindre det er gjort unntak i lov eller forskrift.
(2) Ved vurderingen av hvem som er best kvalifisert, skal det legges vekt på
utdanning, erfaring og personlig egnethet, sammenholdt med kvalifikasjonskravene som er fastsatt i utlysningen.
For ansatte i helseforetakene er arbeidsforholdet regulert i arbeidsmiljø
loven. Dette innebærer at kvalifikasjonsprinsippet fortsatt vil gjelde som et
ulovfestet prinsipp i helseforetakene.
Lovforslaget er nå til behandling i Stortingets Kommunal- og forvaltningskomite. Foreløpig dato for behandling i Stortinget er satt til 12. juni 2017.
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Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt
››

Av Frode Solberg,
ass. direktør og sjefadvokat, Jus og arbeidsliv

A

rbeidsmiljøloven kapittel 4 har
flere bestemmelser som stiller
krav til arbeidsgiver om å tilrettelegge
for arbeidstakere. Arbeidsmiljøet skal
være fullt ut forsvarlig. Det gjelder
både fysisk og psykisk arbeidsmiljø.
Videre skal det ved organiseringen av
arbeidet legges vekt på forebygging av
skader og sykdommer. Dersom arbeidstaker har redusert arbeidsevne
eller er syk, har arbeidsgiver en til
retteleggingsplikt etter arbeidsmiljø
loven § 4-6.
Når det gjelder leger, kan det være
på sin plass å påpeke at arbeidsmiljø
loven § 4-1 annet ledd fastslår at arbeidstidsordninger skal være utformet slik
at arbeidstaker ikke utsettes for uheld
ige fysiske eller psykiske belastninger.
Dette gjentas i arbeidsmiljøloven
§ 10-2. At samme regulering gjentas
to steder er ikke vanlig, men sier noe
om hvor viktig det er å ha fokus på
eventuelle helsebelastninger av arbeidstidsordninger. Arbeidstakere tåler
for eksempel nattarbeid ulikt, og arbeidsgiver skal forsøke å ta hensyn
til dette ved utformingen av tjenesteplaner.
Ulike former for tilrettelegging

Tilrettelegging kan skje på mange
måter. Tiltaket skal bidra til at den

ansatte får brukt sin arbeidsevne så
langt det er mulig. For å vite hva som
kan være aktuelt av tiltak, må det først
kartlegges hva som er årsaken til at den
ansatte en redusert arbeidsevne eller
er sykmeldt. Arbeidstilsynet kategoriserer tilretteleggingstiltakene i tre
hovedbolker: Organisatoriske, psykososiale og fysiske tiltak.
Tilretteleggingsplikten innebærer at
arbeidsgiver først skal vurdere om det
kan iverksettes tiltak slik at den ansatte kan bli værende i sitt vanlige arbeid.
Det kan for eksempel være enkle ting
som allergihansker, tilpasninger av
skrivebord og fjerning av dørterskler
til mer kostbare tiltak som å skaffe
tilganger til heis. Hvis den ansatte
sliter med ryggproblemer som er
særlig uttalte om morgenen, kan
det vurderes om arbeidstiden kan
forskyves. Målet er hele tiden at den
ansatte skal bruke sin arbeidsevne,
eventuelt sin restarbeidsevne.
Dette gjelder også selv om det ikke
er mulig med fulltidsarbeid. I så fall er
det restarbeidsevnen som skal forsøkes
utløst. Noen ganger blir imidlertid
kostnadene såpass store at det ikke kan
kreves tilrettelegging, og særlig vil det
kunne gjelde hvor helseproblemene er
av mer kortvarig karakter. Andre ganger
kan det være at det ikke er mulig å få

«Tilretteleggingsplikten innebærer at arbeidsgiver
først skal vurdere om det kan iverksettes tiltak slik
at den ansatte kan bli værende i sitt vanlige arbeid. »
2-2017
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arbeidsprestasjonene opp på et tilstrekkelig nivå. For leger settes grensen
her ved forsvarlighet etter helsepersonelloven § 4 og § 16.
Lite rettspraksis

I praksis kan det være vanskelig å si
hvor langt plikten strekker. Det er lite
rettspraksis som berører tilrettelegg
ingsplikten som sådan. Temaet berøres
gjerne i forbindelse med oppsigelsessaker, og da blir ofte tema om arbeidsgiver har gjort nok for å få den ansatte
tilbake i arbeid. Et illustrerende eks
empel på dette - som jeg har inntatt en
rekke viktige sitater fra nedenfor - er
en dom fra Oslo tingrett fra 2011.
Arbeidstaker hadde arbeidet som
konduktør i NSB siden 1971 da han i
2008 ble sykemeldt på grunn av hofteproblemer. Etter operasjon og en lengre
periode med ulike attføringstiltak ble
han sagt opp fra sin stilling. Han gikk
deretter til sak og krevde erstatning for
usaklig oppsigelse. Spørsmålet for
retten var om tilretteleggingsplikten i
arbeidsmiljøloven § 4-6 var oppfylt.
Plikten er ikke absolutt

Retten skriver om noen rettslige utgangspunkter for vurderingen som skal
foretas, og starter med å sitere fra forarbeidene:
«Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) punkt 7.3.7:
Tilretteleggingskravet er ikke absolutt;
det skal legges til rette «så langt det er
mulig». Det skal foretas en konkret
helhetsvurdering, der virksomhetens
art, størrelse, økonomi og arbeidstakers

Foto: Thomas Barstad Eckhoff

Noen ganger får arbeidstakere en redusert arbeidsevne, for eksempel på
grunn av sykdom og andre helseproblemer. Arbeidsgiver har en omsorgsplikt
overfor sine ansatte. Tilretteleggingsplikten er en del av denne plikten.
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forhold må veies opp mot hverandre.
Departementet vil imidlertid understreke at lovens skjønnstema innebærer
at arbeidsgivers plikter er vidt
rekkende.
Eksempler på tiltak kan være:
(...)
- endring i rutiner, endring i arbeidstid,
endringer i arbeidsoppgaver, aktiv
medvirkning fra andre arbeidstakere
(innlesning på kassett til diktafon,
avskrivning etter diktafon osv).
- tiltak i forbindelse med trening,
opplæring, omskolering osv.»
Vidtgående ved nedsatt arbeidsevne

Når det gjelder hvor langt arbeids
givers forpliktelser strekker uttaler
retten:
«Samlet sett synes forarbeider å gå
langt i å pålegge arbeidsgiver store
forpliktelser overfor arbeidstakere som
har fått nedsatt sin arbeidsevne. Det
har vært begrenset bevisføring knyttet
til bakgrunnen for A's hofteproblemer.
Retten mener likevel at det fremstår
som mest sannsynlig at disse har bakgrunn i mange års arbeid på bevegende
underlag, hvilket innebærer stor belastning på hoftene og hofteproblemer
er et kjent fenomen. Av forarbeidene
fremgår det eksplisitt at tilretteleggingsplikten er særlig vidtgående der
det er taler om helseplager oppstått
med bakgrunn i arbeidet. Ved den
konkrete vurderingen må flere forhold
vektlegges. Forarbeidene gir her anvisning på en avveining av virksomhetens
art, størrelse og økonomi mot arbeidstakers forhold.
I forbindelse med NSBs oppfølging
gjorde A det allerede tidlig klart at det
ikke var aktuelt å gå tilbake til konduktørstillingen. A var redd for å slite ut
den nye hoften og derfor ønsket han
ikke å arbeide på bevegende underlag,
jf. avsnitt (7). Dette ble også anbefalt i
en legeattest kort tid etter det første
møtet med Ressurssenteret. Selv om A
i retten var noe uklar på om det kunne
være aktuelt å gå tilbake til konduktørarbeid, legges det til grunn at det i
forbindelse med NSBs tilrettelegging

ikke var aktuelt at A skulle fortsette i
konduktørstillingen. Spørsmålet er
følgelig om NSB så langt det er mulig,
har iverksatt nødvendige tiltak for at A
skulle få et annet passende arbeid.
Som redegjort for innledningsvis i
avsnitt (3) er NSB en stor arbeidsplass.
Det er opplyst at Persontogavdelingen
har over 3000 ansatte. Selv om en stor
del av stillingene synes å kreve spesiell
kompetanse, legger retten til grunn
at både NSBs størrelse og økonomi
skjerper tilretteleggingskravet.
Det er anført at NSBs tilknytning til
IA-avtalen innebærer at kravet til innsats skjerpes. Det foreligger enkelte
dommer fra tingretten hvor dette er lagt
til grunn. Dommene henviser til Gulating lagmannsretts dom av 6. februar
2007 (LG-2006-100708). Retten kan
imidlertid ikke se at spørsmålet er
nærmere drøftet i lagmannsrettsdommen. Det anses derfor uklart om en
tilslutning i IA-avtalen medfører at det
stilles større krav til bedriftens tilrettelegging. Retten kan uansett ikke se at
spørsmålet har avgjørende betydning
for den foreliggende sak, og går derfor
ikke nærmere inn på dette.»
Skal vurdere annet passende arbeid

Retten uttaler følgende om arbeidsgivers plikter til å tilby annet arbeid:
«Spørsmålet om tilbudsplikt henger
nært sammen med omfanget av til
retteleggingen. Etter loven plikter NSB
ikke bare å iverksette tiltak for å heve
kompetansen til A, men også å vurdere
«særskilt tilrettelegging av arbeidet».
Det legges til grunn at slik tilrette
legging av arbeidet også gjelder for
annet passende arbeid, ikke bare til
bakeføring til samme stilling. Som
sitert fra forarbeidene kan det være
aktuelt med endringer i rutiner, arbeidstid og arbeidsoppgaver, jf. avsnitt
(45). Ved slik særskilt tilrettelegging av
arbeidet vil i utgangspunktet alle nye
stillinger være aktuelt for omplassering. Dersom det er deler av den aktuelle stillingen som arbeidstaker ikke
kan fylle på grunn av sin reduserte
arbeidsevne, skal arbeidsgiver vurdere
om forholdet kan tilrettelegges slik at

man tar høyde for dette. Dette må
videre holdes opp mot at tilrette
leggingsplikten ikke går så langt at
arbeidsgiver plikter å opprette nye
stillinger eller omfatter tiltak som vil
innskrenke andre arbeidstakeres rettigheter (uten at dette kan forankres i
styringsretten), jf. Rt-1995-227. Videre
må det sees hen til reservasjonen i
forarbeidene om at arbeidstakeren må
være «skikket for stillingen». Etter
rettens oppfatning ligger det i dette at
kjernefunksjonene i stillingen må være
igjen etter at arbeidet er tilrettelagt.»
Må ikke opprette ny stilling

Her fastslår altså retten at arbeidsgiver
ikke trenger opprette nye stillinger.
Retten bemerker også at arbeidsgiver
ikke kan iverksette tiltak som medfører
at andre arbeidstakeres rettigheter
krenkes. Og overordnet fastslår retten
lovens utgangspunkter, basert på en
gjennomgang av rettskildene:
«Samlet sett finner retten at det må
legges til grunn at arbeidsgiver har en
plikt til å vurdere om det finnes annet
passende arbeid i bedriften, og videre
vurdere om andre aktuelle stillinger
kan tilrettelegges slik at arbeidstakeren
med redusert arbeidsevne kan fylle
kjernefunksjonene i stillingen.»
«Det er også sentralt å ha i mente at
vurderingen av om det faktisk finnes
annet passende arbeid - eventuelt etter
særskilt tilrettelegging - forutsetter at
arbeidstakerens arbeidsevne kartlegges.
Retten viser her til arbeidsmiljøloven
§ 4-6 tredje ledd om at arbeidsgiver i
samråd med arbeidstaker utarbeider
en oppfølgingsplan med mindre dette
er åpenbart unødvendig. Oppfølgingsplanen skal inneholde en vurdering
av arbeidstakers arbeidsoppgaver og
arbeidsevne. Videre skal planen inneholde aktuelle tiltak i arbeidstakers
regi og plan for videre oppfølgning.»
Krever mer av store virksomheter

Retten gjør en konkret vurdering av
tiltakene og bemerker betydningen
av god kartlegging av arbeidsevnen:
«Det kan imidlertid ikke være tilstrekkelig at NSB har latt A prøve seg i forOVERLEGEN 2-2017
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skjellige stillinger for å finne ut om
dette var noe A mestret. Med unntak
av dataopplæringen bærer tiltakene
etter rettens oppfatning preg av å være
nokså generelle og lite målrettede,
hvilket tyder på at den innledende
kartleggingen har vært for dårlig. Dette
må gjelde selv om det regionale att
føringsutvalget har gitt uttrykk for at
NSB har oppfylt sine plikter.»
Rettens konklusjon ble at NSB ikke
hadde dokumentert at det var gjort
nok for å finne annet passende arbeid
i bedriften, og arbeidstaker fikk erstatning.
Generelt kan det sies at store virksomheter må strekke seg lengre enn
små, og virksomheter med god øko
nomi må strekke seg lengre enn de
med svak økonomi. Det er også antatt
at tilretteleggingsplikten strekker seg
lengre hvis det er arbeidsoppgavene
som har forårsaket sykdommen.
Merbelastning for andre ansatte er
også relevant å se hen til i helhets
vurderingen.
Tilrettelegging for sykmeldte

Når det gjelder oppfølgning av sykmeldte, følger det et mer fastlagt opplegg. Arbeidsgiver skal i samråd med
arbeidstaker som den store hovedregel
utarbeide en oppfølgingsplan for til
bakeføring til arbeidet. Det skal av
holdes dialogmøter med NAV ved
lengre fravær. Målet er blant annet å
kartlegge om det kan iverksettes tiltak
for å få den sykmeldte helt eller delvis
tilbake i arbeid. Her kan det være aktuelt
med ulike tiltak, som for eksempel
anskaffelse av utstyr, hjemmearbeid,
justering av arbeidstid/tempo eller
justering av arbeidsoppgaver.
Arbeidet med oppfølgingsplanen
skal starte så tidlig som mulig og være
utarbeidet innen fire uker. Planen skal
sikre at dialog mellom arbeidsgiver og
arbeidstaker kommer raskt i gang, og
at tiltak og muligheter for å komme i
arbeid igjen vurderes grundig. Hvor
omfattende planen og tiltakene skal
være, vil være avhengig av hvor om
fattende funksjonssvikten er og
varigheten av den.
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«Det er ikke bare arbeidsgiver som har forpliktelser
i en situasjon med redusert arbeidsevne eller
sykdom. Arbeidstaker skal medvirke i prosessen
med å finne egnede tiltak»
Det kan også her nevnes at i det
f ørste året med sykdom har den ansatte
et vern mot oppsigelse grunnet sykdommen i henhold til arbeidsmiljø
loven § 15-8. Etter dette året skal
oppsigelse vurderes etter den vanlige
saklighetsbestemmelsen i arbeids
miljøloven § 15-7. Hvis arbeidsgiver
ikke har forsøkt tilretteleggingstiltak
vil en eventuell oppsigelse stå svakere
enn der arbeidsgiver har gjort reelle
forsøk på å få arbeidstaker i arbeid.
Tilrettelegging for ansatte med
nedsatt funksjonsevne

Når det gjelder arbeidstakere med
nedsatt funksjonsevne, har disse et
særskilt diskrimineringsvern i henhold
til diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Hvem som får vernet kan noen
ganger være uklart, men nedsatt funksjonsevne kan for eksempel være tap
av skade på eller avvik i en kroppsdel
eller i en av kroppens psykologiske,
fysiologiske eller biologiske funksjoner.
Likestillings- og diskrimineringsombudet har behandlet en sak (2009)
som gjaldt en ansatt med epilepsi:
«Arbeidsgiver har også en tilrette
leggingsplikt for personer med nedsatt
funksjonsevne etter diskrimineringsog tilgjengelighetsloven § 12. Arbeidsgiver skal så langt det er mulig iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstaker med nedsatt funksjonsevne skal
kunne få eller beholde arbeid. Dersom
arbeidsgiver ikke tilrettelegger slik at
arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne gis mulighet til å utføre arbeidet
anses dette som diskriminering.»
Og videre:
«Tilretteleggingsplikten innebærer at
arbeidsgiver, når de blir informert om

at en arbeidstaker har fått stilt en diagnose som kan influere på utførelsen
av arbeidet, setter seg inn i hva denne
diagnosen innebærer. Arbeidsgiver må
da, i samråd med arbeidstakeren,
vurdere hva som kan gjøres for konkret
å tilrettelegge for vedkommende
arbeidstaker. Dette gjelder både
arbeidstakere med stort fravær, og
ansatte som er til stede på arbeids
plassen, men hvor funksjonsnedsett
elsen gir andre utslag enn sykefravær.»
I og med at (arbeidsgiver) hverken
kan dokumentere at de har drøftet
spørsmålet om tilrettelegging med den
ansatte eller iverksatt tilretteleggingstiltak for ham, er det for ombudet
åpenbart at (arbeidsgiver) her ikke har
oppfylt sin tilretteleggingsplikt etter
diskrimineringsloven § 12. Oppsigelsen
av A er dermed i strid med samme
bestemmelse.»
Saken ble påklaget til nemnda, men
avgjørelsen ble opprettholdt.
Arbeidstakers medvirkningsplikt

Det er ikke bare arbeidsgiver som har
forpliktelser i en situasjon med redusert
arbeidsevne eller sykdom. Arbeidstaker
skal medvirke i prosessen med å finne
egnede tiltak. Arbeidsmiljøloven § 2-3
krever at arbeidstaker skal bidra for å
komme fullt tilbake i arbeid. Det kan
for eksempel være å si noe om hva man
faktisk kan gjøre, og arbeidstakers forslag til hva arbeidsgiver kan bidra med.
Her er det viktig å merke seg at
arbeidstaker ikke er forpliktet til å gi
arbeidsgiver informasjon om diagnoser
og helsetilstanden som sådan, men skal
gi tilstrekkelig informasjon om arbeidsfunksjonen slik at det er mulig å vurdere
tiltak. Også folketrygdloven krever
medvirkning hvis retten til sykepenger
skal opprettholdes. •

Tillitsvalgte får sekretærhjelp
Avdeling for jus og arbeidsliv i Legeforeningen har satt i gang en prøve
ordning med å gi m
 erkantile tjenester til foretakstillitsvalgte. Vi har fått
tilbakemeldinger fra foretakstillitsvalgte om at dette er et tilbud de har
savnet. Linn Marcela Fossnes ble ansatt som prosjektmedarbeider,
og startet i s
 tillingen 13. februar 2017.
Linn Marcela Fossnes,
konsulent, Jus og arbeidsliv

D

enne prøveordningen ble satt i
gang etter at landsstyret i 2015 ba
sentralstyret om å utrede behovet for
merkantil støtte til foretakstillitsvalgte
ved sykehus. Sentralstyret gjorde en
vurdering, og kom frem til at det er et
behov for økt støtte til tillitsvalgte
blant annet på grunn av en skjerpet
arbeidsgiverholdning. Ordningen vil
først prøves ut ved universitetssykehusene, siden disse sykehusene består
av flere lokalisasjoner og har ett stort
antall gjennomstrømstillinger.
Arbeidet er nå i gang for fullt. En
viktig del av arbeidet er å få opprettet
en arkivtjeneste. Formålet med denne
arkivtjenesten er at viktig informasjon,
dokumenter og medlemsinfo skal bli
lettere tilgjengelig for foretakstillitsvalgte. En slik arkivtjeneste vil gjøre det
mulig å lagre viktig informasjon for ettertiden, og dette vil gjøre det lettere for
nye personer å ta over v ervet som foretakstillitsvalgt. For å få opprettet denne arkivtjenesten har vi laget en felles
IT-tjeneste for de foretakstillitsvalgte
ved universitetssykehusene. Dette vil
si at hvert enkelt helseforetak har fått
sitt eget grupperom på legeforeningen.
no. I dette grupperommet lagres det
viktige dokumenter og informasjon.
Disse grupperommene på legeforen
ingen.no vil etter sommeren bli erstattet
med en SharePoint løsning, som er en
nettskybasert tjeneste fra Microsoft.
En SharePoint løsning vil gi foretaks
tillitsvalgte mulighet til å kunne ta i
bruk diskusjonsforum, en nyhetsfeed
og gi tilbakemeldinger til hverandre.

I tillegg til IT og arkivtjenester, får
foretakstillitsvalgte hjelp til å utarbeide
spørreundersøkelser i Questback.
Disse undersøkelsene brukes til å få
informasjon om hva medlemmene
mener om viktige tema. Vi har for
eksempel sendt ut en spørreunder
søkelse om utdanningsforhold for
leger i spesialisering i samarbeid med
foretakstillitsvalgte for Ylf ved OUS.
Foretakstillitsvalgte får også hjelp med
Questback i forbindelse med valg av
tillitsvalgte. En annen tjeneste innebærer at foretakstillitsvalgte også får

støtte til medlemsinfo. Dette vil si at
de får hjelp til å få oversikt over medlemmer, få oppdaterte medlemslister,
få tilgang til kontaktinformasjon og
hjelp til uttrekk av medlemslister.
I tiden fremover vil vi jobbe med
å få lagt inn dokumenter i arkivtjen
esten, og utvikle de andre tjenestene
videre. Vi håper at denne prøveord
ningen vil gjøre det enklere for de
foretakstillitsvalgte å utføre de
arbeidsoppgavene som inngår i
dette viktige vervet. •
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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.

Mulig omorganisering
av Legeforeningens
fagmedisinske akse

›› Av leder i FaMe Cecilie Risøe

Kjære kolleger
Når dette leses, er Legeforeningens
landsstyremøte i gang eller nylig
gjennomført. Der er det alltid minst
en sak, ofte flere, som engasjerer de
fagmedisinske foreningene (FMF).
Årets møte er spesielt viktig for oss
fordi en av de sakene som skal opp,
er et forslag om omorganisering av den
fagmedisinske aksen. Forslaget om ny
organisering er utarbeidet av en Sentralstyreoppnevnt arbeidsgruppe ledet av
Jon Helle. De tre største yrkesforeningene, representanter for FaMe og Legeforeningens fagavdeling har bidratt.
Forslaget ble lagt frem av Helle for
lederne av FMF, spesialitetskomitéene
og Spesialitetsrådet den 3. mai og fikk
der god støtte.
Mange av dagens FMF ble stiftet
for flere tiår siden. De hadde en løsere
tilknytning til Legeforeningen enn i
dag, ble kalt spesialforeninger og var
opprettet for å fremme egen spesialitets
interesser og fagutvikling. Begrepet
fagmedisinske foreninger kom med
siste omorganisering av Legeforeningen
som trådte i kraft 1. januar 2007.
Det skal være en FMF for hver godkjent spesialitet, og FMF ble tettere
knyttet til Legeforeningen ved at formål, oppgaver, rettigheter og plikter
ble nedfelt i Legeforeningens lover.
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Medlemskap ble samtidig obligatorisk
for alle godkjente spesialister i faget.
Senere er det vedtatt i landsstyret at
også alle LIS må være medlem av en
fagmedisinsk forening.
Det er lovfestet at fagaksen samlet
velger 20 representanter til Legeforen
ingens landsstyre. De 45 FMF er inndelt i 6 valggrupper med fra 1 til 15
foreninger i gruppen, og hver gruppe
velger 3-4 representanter. Leger i
spesialisering skal være representert
blant landsstyredelegatene svarende
til medlemsmassen i FMF. Delegatene
konstituerer seg som et fast utvalg og
skal være et kontakt- og samarbeids
organ mellom Legeforeningen og de
FMF. Dette utvalget har tatt navnet
FaMe og har valgt å organisere seg
med en leder og en nestleder som
velges for 2 år.
Det er en vanlig misforståelse at alle
de fagmedisinske foreningene er representert i FaMe. I realiteten er omtrent
en tredjedel av FMF representert. Dette
har vi forsøkt å bøte på ved å arrangere
halvårlige faglige seminarer der leder
eller en styrerepresentant for alle de 45
FMF inviteres. Fagutvikling, forskning
og ikke minst spesialistutdanningen er
interessefelt som engasjerer alle, og den
nye spesialistutdanningen har vært

hovedtema for seminarene de siste
2 årene.
Tross fellessamlinger er erfaringene
til nåværende og tidligere FaMe-ledelse
at dagens organisering er lite god dersom målet er å ivareta de fagmedisinske
foreningers egne behov. I det fortløp
ende arbeidet med faglig utvikling og
utdanningsspørsmål har FaMe bare en
indirekte kontaktflate med FMF. FaMe
har heller ikke uttalerett overfor Legeforeningen i høringer om faglige spørsmål. FaMe-ledelsen kan opptre på vegne
av de valgte landsstyredelegatene, men
har i liten grad myndighet til å opptre
på vegne av alle de 45 FMF. I hovedsak
har FaMe konsentrert engasjementet
om saker som skal opp til behandling i
kommende landsstyre.
Legeforeningen oppfattes av helsemyndighetene og media først og fremst
som legenes fagforening. I mange land
er det faglige arbeidet organisert i en
frittstående forening. Den norske
modellen med en felles forening er
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Fagutvikling, forskning og ikke minst spesialistutdanningen er
interessefelt som	
   engasjerer alle, og den nye spesialistutdanningen har vært
hovedtema for seminarene de siste 2 årene.

	
  
uvanlig, men oppfattes som god, og det
er ikke stemning blant de FMF for å
endre denne. Samtidig er det bred
enighet om at det er behov for å tydeliggjøre den fagmedisinske aksen i
Legeforeningen.
Arbeidsgruppens forslag til ny
organisering av den fagmedisinske
aksen har klare paralleller til organiseringen av yrkesforeningene, se figur
der YF = yrkesforening. Det foreslås en
modell der alle 45 FMF samles årlig i
et faglandsråd. LIS-representasjon og
vektingen mellom store og små foren
inger må diskuteres, men faglandsrådet bør ikke være for stort. Landsrådet velger et fagmedisinsk styre som
håndterer løpende saker mellom årsmøtene. Styresammensetningen bør
etter min mening bestemmes av faglige
behov, ikke politiske. På samlingen 3.
mai kom det gode innspill fra FMF til
oppgaver for et slikt fagstyre. Den foreslåtte organiseringen vil forhåpentlig
også bidra til at Helsedirektoratet
og andre aktører finner det lettere å
rette faglige henvendelser til det fagmedisinske styret eller direkte til de
fagmedisinske foreningene.
Faglandsrådet vil også måtte velge
en landsstyredelegasjon svarende til
dagens FaMe. Fagstyret kan her være
en kjerne som bygges ut slik at gruppen
blir politisk balansert, eller en kan
velge andre løsninger.
Bedre organisering av den fagmedisinske aksen bør understøttes av bedre
fagmedisinsk organisering av LIS.
Mange FMF har opprettet egne LIS-
utvalg, «Fagutvalg for utdanningsleger
i…». Det fremmes forslag til lovendring
på årets landsstyremøte om at en slik
organisering med Fuxx skal innføres i
alle FMF. En av flere oppgaver for
LIS-gruppene kan være å foreslå YLF-

representanten i spesialitetskomitéen i
eget fag.
Det blir ikke truffet noe vedtak om
ny fagmedisinsk akse i landsstyret i år,
men debatten der vil ha stor betydning
for hvordan det arbeides videre med
forslaget. Forhåpentlig kan det neste år

Figur:	
  

fremmes et lovendringsforslag om en
ny organisering som tydeliggjør den
fagmedisinske aksen i Legeforeningen
samtidig som tilhørigheten til Legeforeningen som overordnet paraply
forening bevares. •
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Norsk samfunnsmedisinsk forening
Norsk samfunnsmedisinsk forening (Norsam) er den fagmedisinske foreningen
for samfunnsmedisin. Foreningens formål er fremme fagutvikling og spesialist
utdanning i samfunnsmedisin. Sammen med allmennmedisin og arbeidsmedisin,
er samfunnsmedisin en spesialitet som i hovedsak utøves utenfor sykehus. Men
samfunnsmedisin er et fag alle leger bør kunne noe om, og spesialistutdanning
kan også være aktuelt for leger i spesialisthelsetjenesten.

›› Av Henning Mørland
Hva er samfunnsmedisin?

Samfunnsmedisin som ord og begrep
brukes på flere måter. Det kan brukes
om en medisinsk spesialitet, et
arbeidsområde i helsetjenesten og
helseforvaltningen, et undervisningsfag for studenter og et forskningsfelt.
Tidsskriftet Michael utga i 2016 et eget
temanummer som belyser dette, og
som kan være en interessant innføring:
www.michaelquarterly.no
Samfunnsmedisin som medisinsk
spesialitet

Samfunnsmedisinen skiller seg fra
andre medisinske spesialiteter ved at
diagnostikk og behandling av enkelt
individer ikke utgjør et sentralt element. Spesialisering i samfunnsmedisin

oppnås gjennom et kvalifiseringsløp
som tilsvarer andre legespesialiteter.
Dette medfører en kombinasjon av
praktisk trening i en samfunnsmedisinsk stilling under veiledning samt
teoretisk kompetanse i form av faglitteratur og kurs. Et strukturert veiledningsprogram med veiledning i grupper
har vært en hjørnesten i spesialist
utdanningen. Gruppeveiledningen
ivaretar en viktig funksjon som faglig
kollegium, samtidig som den strukturerte veiledningen sikrer faglig bredde
og kompetanseutvikling på områder
som samfunnsmedisineren i liten grad
kan møte i sin egen arbeidssituasjon. I
likhet med de andre spesialitetene har
vi utarbeidet forslag til læringsmål i ny
spesialistutdanning.

Samfunnsmedisin er en forholdsvis stor spesialitet,
med nærmere 600 godkjente spesialister i Norge.
Imidlertid er ca 1/3 av disse pensjonister,
og alderssammensetningen blant de øvrige
er heller ikke spesielt lystig lesing.

Henning Mørland
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Hva gjør samfunnsmedisineren?

Samfunnsmedisineren kan ha ulike
ansvars- og arbeidsoppgaver, avhengig
av type virksomhet, eller hvor i organisasjonen stillingen er plassert. De
fleste samfunnsmedisinere jobber i
kommunene, med kommuneoverlege/
kommunelege som den typiske stillingen. Statlig helseforvaltning som
Helsedirektoratet, Folkehelseinstitutt
et, Fylkesmennene og NAV, samt Forsvaret er andre viktige arbeidssteder.
Systemperspektiv, gruppefokus og
medisinsk faglig rådgivning er sentrale elementer innen samfunnsmedisinen.
For mange samfunnsmedisinske
stillinger har innholdet endret seg,
med en dreining fra forebyggende og
ofte individrettede tiltak, til mer administrativt pregete arbeidsoppgaver i
større og mer komplekse organisasjon
er. Smittevern og miljørettet helsevern
utgjør fortsatt viktige arbeidsområder
for mange. Samtidig har ledelse, administrasjon, økonomi, prioritering og
helsetjenesteplanlegging i økende
grad blitt en del av arbeidshverdagen.
Kvalitetsarbeid og kvalitetsforbedring,

FaMe
tilsyn og helserett er andre sentrale
fagområder.
Utvikling og rekruttering

Samfunnsmedisin er en forholdsvis
stor spesialitet, med nærmere 600
godkjente spesialister i Norge. Imidlertid er ca 1/3 av disse pensjonister,
og alderssammensetningen blant de
øvrige er heller ikke spesielt lystig
lesing. Norsams aktiviteter har derfor i
all hovedsak vært rettet mot rekruttering og utdanningsaktiviteter de seneste årene, og vi har lykkes å få god
deltakelse på kurs og i veiledningsgrupper. Vi har opplevd en gledelig
utvikling i antall spesialistgodkjenninger (figur), noe som er helt nødvendig
for å kompensere for aldersavgangen.
Samfunnsmedisin – også noe for
spesialisthelsetjenesten

Samfunnsmedisin har tradisjonelt vært
en spesialitet som har vært utøvet

utenfor sykehus. Men det er mange
leger som har typiske samfunnsmedisinske oppgaver innenfor spesialist
helsetjenesten. Dette gjelder både på
regionalt nivå og på sykehusene. I
sykehusene vil dette være leger i lederstillinger, og leger som har administrative oppgaver innenfor kvalitetsutvikling, samhandling eller på andre
fagområder. De medisinske fag
direktørene vil ha gjerne ha mange
oppgaver som faller innenfor det samfunnsmedisinske fagfeltet. Noen leger
har i senere tid formalisert sin kompetanse og gjennomført spesialistutdanning i samfunnsmedisin, som fagdirektør ved Haraldsplass sykehus og
tidligere adm dir ved Stavanger universitetssykehus. Vi tar gjerne i mot flere,
og opplever at det gir et godt faglig løft
når leger fra kommuner, sykehus og
helseforvaltning møtes på felles arenaer. Vi har forståelse for at det kan være
krevende å gå i gang med en ny spesia-

listutdanning i tillegg til en klinisk
sykehusspesialitet. Samtidig er det slik
at det vil være kurs og veiledningsgruppe som må gjennomføres av læringsaktiviteter, utover det ivaretas
gjennom eget arbeid. De nye læringsmålene er også utformet med sikte på
at de skal kunne oppnås innenfor ulike
områder i helsetjenesten. •
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