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Legeforeningen formål er: 

• å arbeide for høy faglig og 
yrkesetisk standard blant 
foreningens medlemmer 

• å samle alle leger og 
medisinstudenter for å 
fremme kollegiale og felles 
faglige, sosiale og økonomiske 
interesser 

• å verne om medlemmenes 
psykiske og fysiske helse 

• å fremme kvalitet i 
legeutdanningen og den 
medisinske fagutvikling 

• å fremme medisinsk 
vitenskap, herunder medisinsk 
forskning og forskningsetikk 

Alltid vektlagt fag, 
kvalitet og 
samfunnsansvar
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- Man må ha 
kunnskap om historien 
for å prege samtiden 
og utvikle framtiden



• Kvalitet og pasientsikkerhet avhenger av: 

• Arbeidsmiljø og kvalitet – en investering for bedre utnyttelse av 
samfunnsressursene 

• Arbeidsmiljø og åpenhet 
• Organisering og ledelse  
• Den norske arbeidsmodellen 
• Samsvar mellom kapasitet og oppgaver (Statsbudsjettet) 
• Har riktige verktøy 
• Bygger broer for god samhandling 
• Satser på nødvendig tilgang av legespesialistkompetanse 
• Kloke valg (unngå overbehandling) 
• Tørre litt mer – lærer av hverandre 
• Faglig autonomi 
• Tar samfunnsansvaret
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Uheldige hendelser, feil og mangler 
skjer i for stor grad…  
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Kvalitet i alle sykehustaler siden 2012    

• Kvalitet viktigste tema for 
helseministeren i de siste sykehustalene.  

• Legeforeningen har fått signaler om at 
dette også blir en viktig del av den nye 
nasjonale helse- og sykehusplanen. 

• Legeforeningen har gått gjennom en del 
faglig litteratur rundt temaet 
samhandling og organisering av 
helsetjenestene.  

• Rapport: «Å bygge broer»



Hva må til for å 
skape godt 
arbeidsmiljø og 
arbeidsglede som 
gir kvalitet og 
pasientsikkerhet

• Opplevelse av 
medbestemmelse/
innflytelse 

• Samsvar mellom kapasitet 
og myndighet 

• Opplevelse av involvering 
• Åpenhetskultur 
• Opplevelse av at egen 

kompetanse blir brukt 
• Opplevelse av tillit 
• Satt pris på 
• Ledelse avgjør 



Alt starter med  
den enkelte  
medarbeider
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Virksomheten må se på mulighetene – ikke begrensningene. Hva er det jeg kan 
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Ny sammenstilling fra 
Legeforskningsinstitu
ttet om betydningen 
av jobbengasjement – 
og arbeidsglede



WMA Declaration of Geneva
The Physician’s Pledge 
AS A MEMBER OF THE MEDICAL PROFESSION: 
I SOLEMNLY PLEDGE to dedicate my life to the 
service of humanity; 
THE HEALTH AND WELL-BEING OF MY PATIENT 
will be my first consideration; 
I WILL RESPECT the autonomy and dignity of my 
patient; 
I WILL MAINTAIN the utmost respect for human 
life; 
I WILL NOT PERMIT considerations of age, 
disease or disability, creed, ethnic origin, gender, 
nationality, political affiliation, race, sexual 
orientation, social standing or any other factor to 
intervene between my duty and my patient; 
I WILL RESPECT the secrets that are confided in 
me, even after the patient has died; 
I WILL PRACTISE my profession with conscience 
and dignity and in accordance with good medical 
practice; 
I WILL FOSTER the honour and noble traditions of 
the medical profession; 
I WILL GIVE to my teachers, colleagues, and 
students the respect and gratitude that is their due; 
I WILL SHARE my medical knowledge for the 





Hva vet vi fra 
helsesektoren?



Hvor trykker skoen? FAFO-undersøkelsen 2014: 
Arbeidsmiljø i norske sykehus







Fravær av tillit
Sårbarhet 

først

Konfliktskyhet
Få frem 

motstridende 
synspunkter

Manglende 
forpliktelse Fremtving beslutning

Unnviker 
oppfølging Ta vanskelige samtaler

Fokuser på felles mål%  
Resultat

Dysfunksjonalitet i team Lederens rolle

Lencioni – teamledelse og tillit


