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Professor emeritus Per Vaglum er en av
de fremste forkjempere for den humane
lege. Han har i årevis forsøkt å lære stu-
dentene at et godt legepasient-forhold
handler om mer enn å håndhilse på
pasienten og spørre «hvordan har vi det
i dag, da?» Han har nedkjempet karikerte
bilder av leger som «den dumme og
snille» versus den «den flinke og slemme».
Vaglum har som forsker, lærer, terapeut og
veileder en troverdighet som få vil trekke i
tvil når han i dette nummeret av Journalen
diagnostiserer legerollen som alvorlig syk.
Samtidig får han støtte av Per Fugelli, som
etter å ha observert kreftavdelingen fra
innsiden, sier at den menneskelige lege
har utvandret fra norske sykehus: «Nå
møter man et system som representerer
fremmedgjøring og fragmentering»,
sier han (s.16).

Både Fugelli og Vaglum beskriver en
farlig og uønsket utvikling av legerollen,
bort fra idealet: «alltid trøste, ofte lindre 
og av og til helbedre.» Samtidig har 
Reidar Pedersen, som har doktorert på
legers empati, gjort urovekkende funn:
Empatien reduseres i medisinstudiet og i
begynnelsen av legers karriere. Pedersen
peker på at empati kan avhenge av økono-
miske og organisatoriske forhold. – Det
forekommer for eksempel ingen refusjons-
sats for god kommunikasjon, sier han til
Morgenbladet.

Mange vil hevde at det er innføring av
markedsprinsipper i helsevesenet, under
merkelappen «New Public Management»,
som er noe av årsaken til det stadig sterk-
ere fokuset på effektivitet og strømlinje-
forming.

Det er nå en voksende faglig og poli-
tisk uenighet om hvordan spesialisth-
elsetjenesten skal styres, og det har vakt 
stor interesse at skottene har valgt en 
ny vei, vekk fra markedstenkningen. 
Likevel vil vi antakelig ikke oppleve 
grunnleggende endringer i hvordan 
dagens spesialist helsetjeneste organiseres 
før Stortingsvalget i 2013, kanskje 
heller ikke da. Til det er den politiske 
uenigheten om alternative løsninger 
for sterk, både innad i regjeringen, og i 
opposisjonen. 

– Jeg tror at (…) lojaliteten til pasien-
tene på grunnplanet, er forklaringen på 
at pasientene hittil i liten grad er blitt 
alarmert av det som legene er utsatte 
for av omorganiseringer, nedleggelser 
og fusjoner, sier Per Vaglum, og advarer 
mot kynisme i pasientbehandlingen.

– Våre medisinstudenter har nesten alle 
valgt legeyrket fordi de tror at det er et 
ivaretakende yrke hvor det lidende men-
neske står i sentrum. De får seg en over-
raskelse nå, sier han. 

Leger blir ofte beskyldt for å skyve
pasientene foran seg. Hvis Vaglums
spådommer slår til, kan det i stedet bli
stikk motsatt: pasientene kan komme til 
å gjøre opprør ved å skyve legene foran 
seg i protest mot den behandlingen de 
får.

Dersom legen ikke orker å sette seg inn
i pasientenes situasjon, kan legerollen
bli umenneskelig. Den dagen dét skjer,
vil legen møte foraktfulle blikk både fra
pasientene og fra sitt eget baderoms-
speil.

En umenneskelig legerolle?

per Helge 
MåSeide

rEdaktørEn

 
Frist for innlevering av 
stoff til Journalen 1/2011 
er 4. februar 2011.

JourNAleN i NyHeTeNe

redaktørens leder i forrige nummeret 
av Journalen, «Hvor farlig er det å være 
uenig?», ble fulgt opp av «den farlige 
tausheten», ved Stine Bjerkestrand og 
redaktør Charlotte Haug i Tidsskrift for 
Den norske legeforening, nr.16/2010. 
lederen ble også omtalt på Tidsskriftets 
nye bloggsider: blogg.tidsskriftet.no

faksimile fra Tidsskrift for den  
Norske legeforening nr. 16/2010

Tidsskr Nor Legeforen nr. 16, 2010; 130

  1593

   FRA REDAKTØREN

     

«Hvor farlig er det å være uenig?» spurte Per Helge Måseide, 
redaktør av Oslo legeforenings tidsskrift Journalen, i siste 

utgave (1). Han etterlyste en oppmuntring til åpen meningsutveks-
ling fra bl.a. sykehusene, Legeforeningen, universitetene og depar-
tementet og var urolig fordi leger i så liten grad bidro til den offent-
lige debatten. Samme bekymring ga Tidsskriftets debattredaktør 
Anne Kveim Lie uttrykk for i en lederartikkel tidligere i år (2): 
«Hvorfor unnlater leger å engasjere seg i reformer som kan ha dypt-
virkende konsekvenser for deres egen praksis? Det er neppe fordi vi 
leger mener at våre synspunkter ikke er viktige i disse sakene. 
Likevel deltar vi altså i forbausende liten grad.»Tidsskriftet har alltid vært åpent for debatt, og fra januar 2010 løftet 

vi meningsutvekslingene frem ved å samle ledere og debattinnlegg 
foran i bladet. Vi gjorde det for å understreke hvor viktig tydelige 
meninger, kritikk og diskusjon er for utviklingen av medisinen, 
helsetjenestene og god legevirksomhet. Redaksjonen mottar mange 
kommentarer og debattinnlegg hver eneste uke, likevel sitter vi 
igjen med en følelse av at noe vesentlig mangler. Gjennom samtaler 
med kolleger, særlig i sykehusene, får vi et klart inntrykk av frustra-
sjon over og bekymring for hvordan faget og tjenestene ledes og 
utvikler seg. Men når vi ber noen skrive om dette, er det sjelden 
svaret er ja. Olaf Aasland & Reidun Førde viste i en artikkel i 2008 
at sykehuslegene i økende grad syntes det var vanskelig å si fra om 
faglig utilfredsstillende forhold og mente dette var en trussel mot 
pasientsikkerheten (3). Lite tyder på at situasjonen har bedret seg, 
det er snarere tvert imot.
Hvordan skal vi få helsepersonell, pasienter og pårørende i tale? 
Deres rapportering og varsling – fra sengekanten – om hva som 
fungerer og hva som ikke fungerer i dagens helsevesen, er helt 
avgjørende for å kunne korrigere feil, drive utviklingen i riktig 
retning og bevare det solidarisk baserte helsevesenet vi har i Norge. 
Ett tiltak som Tidsskriftet har jobbet med en tid, er å utnytte ny 
teknologi og nye kommunikasjonsformer enda bedre for å legge 
til rette for fri meningsutveksling og gode samtaler om fag og helse-
tjeneste. Det er bakgrunnen for at vi nå har etablert en egen blogg 
(4) som lanseres samtidig med denne utgaven.
Hva er en blogg? Ordet er en sammentrekning av ordene web og 
logg, altså en slags nettdagbok. Det er ikke noen helt klar grense 
mellom blogger og andre nettsteder der innlegg publiseres fort-
løpende og kronologisk. Men bloggen har likevel noen særlige 
kjennetegn, f.eks. at artiklene har et kommentarfelt der leserne har 
anledning til å skrive egne innlegg. Det finnes mange millioner 
blogger – ingen har oversikt over hvor mange. Innholdet varierer 
tilsvarende: fra det skravlete og private til det alvorlige og unike. 
Mange av verdens mest besøkte blogger blir publisert av «vanlige» 
redaksjoner i kjente mediebedrifter. Den velrenommerte avisen 
The New York Times publiserer nå 50 ulike blogger (5).Et blogginnlegg skal ideelt sett invitere til en dialog mer enn 

presentere en fiks ferdig argumentasjon. I en samtale er det lov 
å komme med utspill og tanker som ikke er helt ferdigtenkt. 
Det er det også rom for på bloggen. Noen ganger er det kanskje 

nettopp utspillene og kommentarene samlet som skaper den fulle 
meningen? Språkbruken kan også være mer uformell enn i en tradi-
sjonell tidsskriftartikkel.
Det vil ikke være fritt frem for alle slags ytringer på Tidsskriftets 
blogg. Vi ønsker en tone preget av respekt og saklighet og har 
utarbeidet egne retningslinjer for innlegg. Alle kommentarer blir lest 
og moderert av redaksjonen før publisering, og vi forbeholder oss 
retten til å la være å publisere kommentarer og til å sette strek 
i debatter. Innlegg og kommentarer som strider mot norsk lov eller 
alminnelig folkeskikk vil ikke bli publisert. Det samme gjelder 
bilder eller lenker som viser til nettsteder med ulovlig eller upas-
sende innhold. Ved deling av kasuistikker gjelder samme regler for 
anonymisering og samtykke som for øvrige artikler i Tidsskriftet (6).Vi vil ikke tillate ryktespredning om enkeltpersoner, men det er til-

latt på en saklig måte å diskutere offentlige personer i kraft av deres 
verv. Innlegg som inneholder reklame for produkter eller kommer-
sielle bedrifter, vil ikke bli publisert. Og du kan ikke uten videre 
kreve kommentarer fjernet i ettertid. Alle temaer som er relevante 
for leger og medisinen er interessante. I første omgang har vi faste 
bloggere, mens kommentarfeltet er åpent for alle. Vil du sende inn 
et blogginnlegg til vurdering, er du velkommen til det (4). Det er 
ikke ønskelig med innlegg som er publisert tidligere. Du oppfordres 
til å skrive under fullt navn, slik de aller fleste andre forfattere 
i Tidsskriftet gjør. Men vi vil også vurdere å akseptere at kommen-
tarer publiseres anonymt hvis dette er den eneste måten argumenter 
og faktaopplysninger kan komme frem på.
Hvor farlig er det å være uenig? Å tale makta midt imot er ikke uten 
risiko for enkeltpersoner i et lite land som Norge. Det er sjelden 
varslere eller folk med meninger som avviker fra de etablerte sann-
heter kommer særlig godt ut av det personlig og karrieremessig. 
Men spørsmålet kan også stilles motsatt: Hvor farlig er ikke (tilsy-
nelatende) total enighet? Ordtaket «Tale er sølv, men taushet er 
gull» kan visstnok spores tilbake til de gamle egyptere. Men taushet 
er ikke gull når den dekker over forhold det bør snakkes høyt om 
eller den hindrer alternative oppfatninger i å komme frem. Vår 
blogg er opprettet for å forenkle meningsutvekslingen og samtalen 
om disse forholdene. Gå inn på http://blogg.tidsskriftet.no og gi oss 
innspill!

Charlotte Haug
redaktør
Stine Bjerkestrandutviklingsredaktør

Litteratur
1. Måseide PH. Hvor farlig er det å være uenig? Journalen 2010; 3: 3.

2. Lie AK. La oss diskutere. Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130: 471.
3. Aasland OG, Førde R. Legers faglige ytringsfrihet. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 

128: 1838–40.4. Tidsskriftets blogg. http://blogg.tidsskriftet.no (26.8.2010).
5. The New York Times. www.nytimes.com/interactive/blogs/

directory.html?scp=1-spot&sq=blogs&st=cse (15.8.2010).
6. Tidsskriftets forfatterveiledning. Anonymisering og informert samtykke. 

www.tidsskriftet.no/?nota_id=965 (15.8.2010).

Fra redaktøren

Den farlige tausheten

Taushet er ikke gull når den dekker over forhold det bør snakkes høyt om. 
Tidsskriftet har opprettet en blogg for å forenkle meningsutvekslingen
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Hva mener du? delta i debatten på www.twitter.com.journalen 
eller på www.facebook.com/Journalen.
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■ En ung lege fikk beskjed 
om at det første vedkom-
mende burde tenke på, var 
hvordan bli kvitt pasienten.

■ Nestor i norsk psykiatri og legeutdanning, 
Per Vaglum, advarer mot legekynisme som 
følge av stadige krav om effektivisering uten 
nødvendige rammefaktorer.



– Våre medisinstudenter har nesten 
alle valgt legeyrket fordi de tror at det 
er et ivaretakende yrke hvor det lidende 
menneske står i sentrum. De får seg en 
overraskelse nå, sier Per Vaglum som i 
mange år var primus motor for stu-
diet i medisinske atferdsfag ved Uni-
versitetet i Oslo.

– En ung lege oppsøkte nylig en 
eldre kollega for å be om støtte og 
trøst etter at det hadde gått galt med 
en pasient. «Tar du det på den måten, 
får du heller finne deg en spesialitet 
med god tid», var svaret. En annen 
ung lege fikk første dagen følgende 
beskjed: «Det første du skal tenke på 
når du får en ny pasient, er hvordan du 
skal bli kvitt pasienten». En tredje ung 
kollega forteller til overlegen at han er 
redd det går dårlig med pasienten etter 
utskrivning. «Har du bare dokument-
ert grundig hva vi har gjort her, kan du 
glemme det problemet», var svaret.

Legekynisme. – Den kyniske legen har 
sluttet å se pasienten som en person for 
å være mer effektiv, sier Per Vaglum. I 
årevis har han stått på barrikadene for 
å lære kommende leger om god kom-
munikasjon og psykososiale faktorers 
betydning for medisinsk virksomhet. 
Som professor emeritus har han fort-
satt å undervise medisinstudenter, for-
ske på legers helse, veilede psykiatere 
i spesialisering og behandle leger som 
sliter. Dette har gitt ham en unik kon-
takt med hva som rører seg i de medi-
sinske miljøene.

Mangelfulle rammer. – Den største 
faren ved mangelfulle rammefaktorer, 
kombinert med et stadig økende krav 
til dokumentasjon og antall behand–
lede pasienter, er at det skjer en hold-
ningsendring som er uheldig både for 
pasientene og legene. 

– Når legen presses til å gå på akkord 
med hva som er faglig forsvarlig, kan 
det bli nødvendig å passivt tilpasse seg 
kravene og kynisk lukke øynene for 
kvaliteten av det kliniske arbeidet, sier 
Vaglum, og viser til en nylig publisert 
undersøkelse av Langballe (2008): 

– Det var en klar sammenheng mel-
lom høyt nivå av kynisme og lavt nivå 
av opplevd jobbstress, sier han. 

Vaglum sier ar det faktum at det 
ikke lenger er samsvar mellom de ver-
dier man har, og den atferden man må 
utøve, kalles kognitiv dissonans: 

– Dessverre er det da slik at de fleste 
vil endre på sine verdier, og ikke på 
den påtvungne atferden – selv om den 
strider mot deres opprinnelige faglige 
syn. Det er derfor naivt å tro at dagens 
medisinske verdier vil overleve særlig 
lenge dersom årgang på årgang av 
unge leger blir satt til å arbeide på en 
måte hvor økonomi og pasientvolum 
er nesten det eneste som teller. 

Farlig tilpasning. – Hvis legevirk-
somheten blir for detaljstyrt med 
tanke på prosedyrer, tidskrav etc., kan 
legene oppleve at de også er fritatt for 
ansvar, sier Vaglum, og karakteriserer 
legene som gruppe som «farlig tilpas-
ningsdyktige»: 

– Legene gjør det de oppfatter som 

sin oppgave, nesten uansett hva den 
er, sier han og viser til et eksempel fra 
studentundervisningen:

– Under selve klinikken, mens stu-
dentene redegjorde for pasientens 
sykdom, døde pasienten. Vedkom-
mende ble naturligvis kjørt ut. Men 
hva skjedde så? Min kollega tok frem 
sine overheads og begynte på den fore-
lesningen om avansert kreftbehan-
dling som sto på programmet. Det 
var hans oppgave. Etter få minutter 
reagerte studentene og spurte om de 
ikke skulle snakke om det som hadde 
hendt. Min kollega la rolig bort sine 
overheads og gjennomførte én times 
fantastisk samtale med studentene om 
det å miste en pasient. Nå var dette 
blitt en legitim oppgave. 

Enormt lojale. Vaglum sier at svært 
mange leger er enormt lojale overfor 
sine pasienter og prøver å gjøre sitt 
beste til tross for effektivitetskravene. 

– Jeg tror at denne lojaliteten til 
pasientene på grunnplanet, er forklar-
ingen på at pasientene hittil i liten grad 
er blitt alarmert av det som legene 
er utsatte for av omorganiseringer, 
nedleggelser og fusjoner. Men det kan 
også bli store kulturforskjeller mellom 
enheter. På én hematologisk avdeling 
kan legene kanskje ta seg tid til å dele 
erfaringer med å gi pasientene døds-
budskapet, på en annen har de aldri 
rom for slikt, sier han. 

Står alene. Vaglum nevner det såkalte 

AV per Helge MåSeide

Intervjuet fortsetter på side 6

– jeg lurer på om 
pasientene vet 
hva som skjer?
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■ Xxxxxxxxxxxx

– Legens autonomi er i seg selv 
ikke verneverdig, sier assisterende 
direktør i Statens helsetilsyn,  
Geir Sverre Braut.

– Det er vesentlig at legene diskuterer sin egen rolle 
i lys av endrede samfunnsforhold og forventninger 
fra samfunnet og pasientene. Det er et poeng for 
legestanden ikke bare å se på de organisatoriske 
rammene. Det kan lett bli en kamp mot vind-
møllene, sier Braut, som synes Vaglums tanker er 
svært spennende: 

– Spesielt viktig er det at han viser til forskning 
og empiri i et felt der det er mye synsing. 

– Jeg tror mange leger vil kjenne seg igjen i det 
Vaglum sier, for eksempel om de økte kravene 
til dokumentasjon, og hvor man nettopp 
føler at det er ytre krefter, som for eksempel 
Helsetilsynet, som krever dette? 

– Kravene til dokumentasjon er skjerpet ut fra 
et faglig ståsted, fordi medisinen er så mye mer 
kompleks nå enn tidligere. Det er stor forskjell på 
å tenke differensialdiagnostisk og selv følge opp 
pasienten over flere dager, som i gamle dager, enn å 
overlate pasienten kl.15 til annet helsepersonell på 
vakt. Da blir dokumentasjonen viktig for å over-
levere det man har tenkt, sier Braut, og etterlyser 
at legene selv tar skjeen i egen hånd: 

–  Det er viktig at legene selv tenker gjennom 
hva som er en god dokumentasjon ut fra faglige 
hensyn, og ikke ut fra jusen. Dokumentasjonen 
skal understøtte og være en hjelp i pasientbehand-
lingen, sier han. Samtidig mener Braut at det ofte 
er et større problem at leger har et «bevisstløst» 
forhold til dokumentasjonen og dokumenterer 
uvesentligheter, enn at de dokumenterer for lite.

Ikke verneverdig autonomi. Braut mener at 
legens autonomi ikke nødvendigvis er vernev-
erdig i seg selv.

– Legens autonomi er ikke verneverdig som 
forsvar for egne interesser, men kan være vesent-
lig når legen skal gjøre folk friske. Vi må ikke 
glemme at legen handler på vegne av noen: sam-
funnet, pasienten og de pårørende. For eksempel 
er legens autonomi begrenset når pasienten sier 
nei, sier han.

Braut etterlyser at legene selv utvikler teo-
rier om hva det vil si å være lege, og viser til 
den skotske legen Kenneth C. Calmans bok 
Medical Education (2007). – Mange leger byg-
ger medisinen sin på en veldig fragmentert teori, 
samtidig som vi for eksempel ser at leger tilpasser 
seg lett DRG-systemet med liv og lyst, sier han og 
etterlyser en metatenkning rundt eget fagfelt. ■

– Må diskutere  
egen rolle

AV per Helge MåSeide

Det er naivt å tro at dagens 
medisinske verdier vil overleve 
særlig lenge dersom årgang på 
årgang av unge leger blir satt til 
å arbeide på en måte hvor økonomi 
og pasientvolum er nesten 
det eneste som teller.    per VAgluM

«

foTo: MAriANNe liNd
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trikkedrapet på Holbergs plass som 
et eksempel på at leger nå oftere blir 
stående helt alene i vanskelige situa-
sjoner, mens kollegene backer unna 
og er redde for å bli angrepet de også. 
Han belegger dette med at ingen av 
de andre avdelingsoverlegene på akutt-
avdelingene i Oslo området straks ryk-
ket ut for å si fra at dette kunne også 
skjedd med deres pasienter. 

– Før i tiden var det en lojalitet i 
bredden og oppover i rekkene. Man 
tenkte at dette også kunne skje meg, 
og den tenkningen gikk helt til topps 
i systemet. Alle var innforstått med at 
legeyrket er et risikofylt yrke hvor alle 
kan gjøre feil, og hvor etterpåklokskap 
bør inneholde nettopp erkjennelsen av 
dette. 
– Men mange vil jo hevde at leger før 
i tiden dekket hverandre? 

– Det forekom. Men i det gamle 
systemet kunne den interne selvjus-
tisen være svært streng. Selv legepresi-
denten reiste rundt og holdt kollegaer 
som skjemte ut vår profesjon, i ørene. 
Disse sterke sidene ved en profesjon 
smuldrer bort.

I boken Legens utfordringer (Gyl-
dendal Akademisk, 2009), tegner Per 
Vaglum et framtidsscenario av norsk 
medisin i en fabel, «Legefabrikken». 
To konsulentfirmaer finner ut (etter å 
ha jobbet med saken i to år) at legene 
er den største hemskoen i helsevesenet 
fordi produktiviteten er for liten og at 
pasientene bør behandles mye billigere 
og på kortere tid. Konklusjon er enten 
at man må fjerne legene helt, eller at 

de mest udugelige trenes opp til så kalte 
«toppleger» ved Topplegesenteret. 
Fabelen handler om hvordan en slik 
effektiviserende «topplegetrening» kan 
bli om en ti-femten år hvis utviklingen 
går videre i samme retning. 

Faglig galt. – Legene som må delta på 
Topplegesenteret, vet at det de lærer 
er faglig galt, men finner seg i det, og 
klarer ikke å samle seg til en protest. 
Dette er det dessverre bare de som 
spiller pasienter som gjør, sier han.

Noen av Vaglums spådommer kan 
kanskje skimtes i den nettopp lanserte 
omfattende nasjonale helseplanen, der 
det på den ene siden satses på allmenn-
leger som får stadig flere oppgaver, 
mens sykehusspesialistene skal spesia-
liseres ytterligere. 

– Jeg har kalt de kommende all-
mennleger for totalleger i boka. I ste-
det for gastrokirurger forventer jeg at 
vi vil få colonkirurger og rectumkirur-
ger osv, sier han.
– Hva kan skje med legerollene slik 
du beskriver dem?

– Totallegene er på mange måter 
gamle dagers velprøvde distriktsleger, 
mens superspesialistene blir så spe-
sialiserte at de til slutt antagelig kan 
erstattes av billigere teknikere. Et nylig 
eksempel fra virkeligheten er pasienten 
som kommer til gastroskopi. Gas-
troskopøren hilser ikke, snakker ikke 
og vil bare stikke gastroskopet inn i 
pasientens munn uten noen forklar-
ing. Pasienten blir redd, og prosedyren 
tar mye lenger tid enn hvis legen 

hadde hatt tid nok til å forholde seg til 
pasienten. 

– Den enkelte lege, eller den enkelte 
legegruppe, er i dag altfor svak til lokalt 
å slåss for faglige rammefaktorer. Jeg sier 
til studentene: Dere har krav på tilstrek-
kelige rammebetingelser for å påta dere 
det medisinske ansvaret og for å gjøre 
en forsvarlig jobb. Dere må ikke finne 
dere i mindre. Hvis rammebetingelsene 
er mangelfulle, skal dere varsle oppover, 
og hvis det ikke fører frem, til Lege-
foreningen.

«Bli kvitt»-holdning. – Jeg lurer på 
om pasientene vet hva som skjer: hvor-
dan effektivisering slik den gjennom-
føres, kan føre til ansvarsløshet og en 
«bli kvitt»-holdning hos legene? God 
pasientbehandling er avhengig av at 
legene kan yte sitt beste. Når legene pro-
testerer, blir de ofte møtt med mistanke 
om at de meler sin egen kake. Jeg tror 
mange pasienter overvurderer legenes 
og annet helsepersonells muligheter til 
å få til en forandring. De må selv pro-
testere. 
– Hvordan ser du for deg at denne pro-
testen vil skje? 

– Det kan skje gjennom pasientor-
ganisasjoner, gjennom mediene, og 
gjennom politikerne, som til syvende 
og sist er pasientenes representanter, 
sier han.
– Hva vil den opprørske pasienten 
etterspørre? 

– At legen har tid nok, og rom nok til 
en faglig forsvarlig legevirksomhet som 
skaper tillit. ■

– Jeg tror mange 
pasienter overvur-
derer legens og 
annet helseperso-
nells muligheter til 
å få til en foran-
dring. de må selv 
protestere, sier per 
Vaglum. 

Her står det en annonse i papirutgaven. 
Av hensyn  til reklameregler, er denne tatt 
ut av den elektroniske utgaven.
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– I stedet har vi fått et større byråkrati i helse-
sektoren nå enn det noen gang har vært, sier 
han. Eilertsen er daglig leder i De Facto, fag-
bevegelsens kunnskapsenter, og har lenge 
jobbet med sykehusreformen. Han stod bak 
rapporten som viste til at Skottland, etter ti 
år, har valgt å vrake foretaksmodellen for så å 
gå tilbake til et offentlig styrt helsevesen.  

– For skotske myndigheter var det både en 
erkjennelse av at dette fungerte dårlig i tillegg 
til et politisk standpunkt som gjorde at Skott-
land avviklet modellen, forteller Eilertsen. 

Det har også Skottland spart penger på. 
Det skotske helsevesen har siden omleggin-
gen i 2004 hatt en produktivitetsforbedring 
som tilsvarte en besparelse på 6 milliarder 
norske kroner. Alle skotske sykehus, med ett 
unntak, gikk i økonomisk balanse i 2009. 
Konkurranseutsetting og privatisering av 
støttetjenester er nå avviklet.

Til sammenligning var underskuddet i den 
norske helsesektoren 800 millioner i 2008.  

– Hvis den rød-grønne regjeringen 
hadde ment at sykehussektoren ikke skulle 
vært markedsstyrt, hadde de avviklet fore-
taksmodellen for lenge siden. Den er laget 
for konkurranse. Hvis man ikke vil ha 
konkurranse, trenger man ikke foretaks-
modellen. Et kjernepunkt er jo at sykehus 
ikke er butikk. Tradisjonelt har helsesektoren 
en etisk forankring som ikke er kommersiell, 
og dette hensynet utfordrers når lederne må 
tenke bunnlinje, sier Eilertsen. Ti år med 
helseforetak har likevel ikke gitt noen øko-
nomiske fordeler for norsk helsevesen. Tvert 
i mot. 

– Helsereformen har ikke innfridd noen 
av løftene den ble solgt inn med. Modellen 
skulle gi mindre byråkrati, større effektivitet, 
bedre økonomi og mer rettferdig fordeling, 
sier Eilertsen, og peker på at de to andre 
regjeringspartiene ønsker seg en annen styr-
ingsmodell.   

– Skottland er nettopp et eksempel på at 
man kan ha god offentlig styring selv om 
sykehusene er under offentlig forvaltning.

Unyansert. – Omtalen av snu operasjonen 
i Skottland er blitt litt unyansert, som om 

de endringene de har gjort skulle være løs-
ningen på alle utfordringer. Jeg mener det 
er for tidlig å konkludere med at den finan-
sieringsmodellen de har valgt nødvendigvis 
er bedre enn andre løsninger. I det siste er 
det kommet to store rapporter som sier at 
skottene, sammenliknet med sine engelske 
naboer, har flere ansatte i helsevesenet og 
bruker mer penger på helse per innbygger, 
uten at dette kan vises å gi uttelling i form 
av helsegevinster, sier førsteamanuensis i 
helseledelse, Jan Frich. ■

– Sykehus er ikke butikk!
– Dette er en historie om ny - 
libe rale ideer fra 90-tallet og en  
tro på at markedstenkning gir 
god styring, sier samfunnsøkonom  
Roar Eilertsen. 

SV påberoper seg  
gjennomslag for en full 
gjennomgang av helsefore-
taksreformen.

– SV har vært imot denne 
mo dellen fra dag én, sier par-
tiets helsepolitiske talsmann, 
Geir-Ketil Hansen. Arbeider-
partiet, som har eierskapet til 
dagens helseforetaksreform, har 
i utgangspunktet sørget for å 
sikre flertall i den rød-grønne 
regjeringen for dagens helsefore-
taksmodell ut stortingsperioden: 
«Regjeringen vil at foretaks-
modellen innenfor spesialisth-
elsetjenesten videreføres» heter 
det i Soria-Moria II-erklæringen, 
selv om det også heter at finan-
sieringen skal gjennomgås.

Kald skulder. I sommer gikk 
Hansen ut i VG og ba om at 
de tre regjeringspartiene burde 

sette seg ned og utvikle en ny 
eiermodell for sykehusene i god 
tid før Stortingsvalget i 2013, 
under henvisning til at bare 
Arbeiderpartiet ønsker dagens 
foretaksmodell. Han møtte da 
en kald skulder fra helseminis-
terens politiske rådgiver, Tord 
Dale (Ap), som mente at denne 
diskusjonen burde utsettes til 
etter et mulig gjenvalg av den 
rød-grønne regjeringen i 2013.  

Nå viser imidlertid Han-
sen til Nasjonal helseplan som 
nylig ble fremlagt, og hvor 
det heter at «foretaksmodellen 
innen spesialisthelsetjenesten 
videreføres i tråd med regjerin-
gens plattform». Samtidig heter 
det at det vil bli satt i gang 
utrednings arbeid «med sikte på 
mulige forbedringer i modellen 
og tilpasninger/endringer i lov-
verket, herunder vurdering av 
styrings praksis, og regional og 
lokal forankring.» 

– Dette åpner for en full gjen-

nomgang av helsemodellen, sier 
Hansen. 
– Så dere er enige om hva som 
skal evalueres?

– Ja, svarer Hansen.
– Er det SV som har spilt dette 
inn? 

– Ja, det er det, sier han, men 
lar det skinne gjennom at også 
Senterpartiet har vært medvirk-
ende. 

Avpolitisering. – Våre erfaringer 
er at helseforetaksreformen har 
ført til en avpolitisering av en 
veldig viktig del av helsetjenes-
ten, nemlig spesialisthelsetjen-
esten. Reformen har bragt 
politikere i for stor avstand 
fra politiske beslutninger, og 
avstanden er blitt mye større 
mellom de styrende og de 
styrte, sier Hansen, som mener 
at altfor mange viktige politiske 
spørsmål nå avgjøres på admin-
istrativt nivå. 

– Det er et politisk ansvar 

å bestemme hvor det skal være 
helsetilbud som fødeavelinger, 
fødestuer, lokalsykehus med 
kirurigsk akuttberedskap og 
hvor det ikke skal være. ■

Trivsels-
vekt

Hold deg naturlig frisk
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Ruis Phase 2 stanser opptaket av de 
raske karbohydratene med opptil 
67 % effekt. I stedet for å forbrenne 
karbohydrater, forbrenner kroppen 
lagret fett. 

Bli kvitt kalorier

Stikk innom din nærmeste Life-butikk. Nå er det kampanjepriser på alt du trenger for en god sommer!

Effektivt ned 
i vekt

30 days inneholder urter som virker rensende på mage og tarm og har en gunstig effekt på fordøyelsessystemet. Det å fjerne avfallsstoffer er en viktig del av kuren. Produktet inneholder også betaglukaner som virker styrkende på immunforsvaret.

Mindre magemål!

329,-
Veil. 399,-

NOKA er fullverdige måltider med få 
kalorier og kan erstatte fra ett til alle 
dagens fire hovedmåltider. 
Velg mellom jordbær-, sjokolade-, 
vanilje- og blåbærsmak. 15 måltider.

Garantert raskt 
ned i vekt

259,-
Veil. 299,-

209,-
Veil. 249,-

169,-
Veil. 219,-

Nordens største helsekostkjede. 
Din nærmeste Life-butikk finner 
du på www.life.no
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For at fett skal kunne lagres i 
kroppen, må det først brytes 
ned av et enzym som heter 
lipase. Tar du SlimMax 
samtidig med måltidet eller 
rett før, vil dette enzymet 
reduseres, slik at en del 
av fettet ikke blir tatt 
opp i kroppen. 
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KREVER
OMKAMPom helseorganiseringAv ALF BJARNE JOHNSEN,

MARGRETHE ASSEV og 
NILS BJÅLAND (foto)

SV krever full omkamp
med Ap om organi-
seringen av sykehuse-
ne, og om hvem som
skal bestemme i 
helse-Norge.
– Det er åpenbart at hel-seforetakene ikke viloverleve neste stortings-periode. Ap er det enestepartiet som vil beholdedenne organiseringen,sier Geir-Ketil Hansen,SVs helsetalsmann påStortinget, vil VG.

Vil presse Ap
Det er særlig vårens debatterom sykehusnedleggelser somnå får SV til å legge press påregjeringspartnerne for å taen omkamp om sykehus-modellen.

– Det pågår stadig nedleg-gelses- og sammenslåings-prosesser ute i landet, derStortingspolitikerne blir an-svarliggjort uten at vi faktisksitter med ansvaret, sier Han-sen. 
De fire helseforetakene inord, midt, vest og sør-øst eierog bestemmer over hele syke-hussektoren med over 100 mil-liarder i omsetning og 120 000ansatte.
– Ap, SV og

Sp bør sette
seg ned og
utvikle en ny
eiermodell
for sykehu-
sene, i god
tid før i 2013.
Ap må innse
at deres mo-
dell vil bli utfordret fra allekanter ved neste valg, sierHansen.

I regjeringsforhandlingenepå Soria Moria ble Aps helse-foretak-modell videreførtfram til 2013, selv om både SVog Sp gikk til valg med en an-nen, regional eiermodell.

Lokalpolitikere inn
Men helseminister Anne-Gre-te Strøm-Erichsens (Ap) poli-tiske rådgiver, Tord Dale,avviser at det er aktuelt meden slik diskusjon før valget. – Soria Moria 2 fastslår atdenne modellen er best egnetfor å gi et best mulig helsetil-bud til befolkningen. Vi erkjent med at SV har et annetsyn, men vi styrer etter SoriaMoria. Den diskusjonen får vita når den rødgrønne regje-ringen blir gjenvalgt i 2013. Svaret får SV til å reagere: – Det er lite fremtidsrettet åavvise en slik diskusjon førvalget. Dette er en sværtalvorlig sak som har storbetydning for velgerne. Vi børha et alternativ klart før 2013,særlig siden sannsynlighetenfor endring er så stor, sierHansen. 
Sp-nestleder Trygve Slags-vold Vedum bekrefter at re-gjeringspartiene har avviken-de syn, men mener velgernefår avgjøre sykehusorganise-

UT MED HELSEFORETAKENE: Geir-Ketil Hansen (SV) utford-rer Ap til å legge bort foretaksmodellen for sykehusene.
Foto: TROND SOLBERG

ringen: – Vi diskuterte dettegrundig i regjeringsplattfor-men. Frem til 2013 er vi enigeom at foretaksmodellen gjel-der, men det kommer en na-sjonal helseplan til Stortinget,som får legge litt sterkere po-litiske føringer på sykehuse-ne, sier Vedum.
I 2005 ble de rødgrønne eni-ge om å sette lokalpolitikereinn i foretaksstyre-

ne for å sikre stør-
re lokalt styre over
sykehusene.

Men SVs fremste
helsepolitiker me-
ner at det ikke har
fungert etter hen-
sikten.

– Nå må alle sty-
remedlemmene
forholde seg til
oppdraget fra hel-
seministeren, som
fritt kan utnevne
og avskjedige sty-
rene. Foretakssty-
rene fatter beslut-
ninger som ikke er
forankret i befolk-
ningen. De folke-
valgte har knapt
noe å si, sier Han-
sen.

SV vil ha nytt
sykehusforlik

VIL IKKE DISKUTERE: Helse-ministerens politiske rådgiver, TordDale (Ap). 

E-post:
alf.bjarne.johnsen@vg.no
margrethe.assev@vg.no

Dette mener
partiene

Ap: Har eierskapet til helseforetaksmodellensom ble gjennomført av Stoltenberg 1-regjeringeni 2000. I fjor, i den nye regjeringsplattformen, fikkAp støtte fra Sp og SV for å videreføre foretaks-modellen fram til 2013.
Sp: Har programfestet at sykehusene må over-føres til regionalt folkevalgt eierskap.SV: Vil avvikle foretaksmodellen. Partiprogram-met sier at Stortinget skal vedta sykehuspolitik-ken, som så skal gjennomføres av lokale ellerregionale sykehusstyrer.
KrF: Vil avvikle de regionale helseforetakene ogoverføre mer myndighet til de lokale helseforeta-kene.
Venstre: Venstre vil opprettholde helseforeta-kene, men holde dem sterkere i ørene økono-misk.
Høyre: Vil avvikle helseforetakene til fordel for etdirekte statlig eierskap med lokale sykehusstyrer.Frp: Vil opprette et sykehusdirektorat som skaleie samtlige offentlige sykehus.

faksimile fra Vg 22. juli 2010

gjennomslag for utredning

Helseledere på studietur
ledere i det norske helsevesen har 
i høst valfartet til Skottland på studi-
etur for å se nærmere på suksessen 
skotske myndigheter har hatt med å 
avvikle foretaksmodellen.

Nærmere 100 norske ledere har i 
høst vært i Skottland i regi av Norsk 
sykehus- og helsetjenesteforening 
(NHf) for å lære av skottene. det har 
vært arrangert to fulltegnede turer, for 
å møte interessen, og NHf bekrefter 
at dette har vært et uvanlig populært 
studieturtilbud.    

AV per Helge MåSeide

AV CHArloTTe luNde  
og kriSTiN MACk-BorANder
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Tidligere helseminister 
Werner Christie mener 
helsereformen sikrer 
samordning og sammen-
hengende behandlings-
linjer.

Werner Christie var Norges første 
helseminister i 1992-95. Etter dette 
har han blant annet vært fylkeshelse-
sjef i Hedmark og rådgiver i WHO, 
mens han nå arbeider med å bistå 
Kina med å få på plass et offentlig 
finansiert og reformert helsevesen. 

– Hva tenker du i dag om den nor-
ske helseforetaksreformen?

– Den er i hovedsak gått i riktig 
retning. I min tid var det politisk 
umulig å fjerne fylkeskommunene 
som var for små til å etablere sam-
menhengende behandlingskjeder 
fra kommunene til universitetssyke-
husene. Vi bygget derfor opp 
samarbeidet innenfor de da sov-
ende regionale helseutvalgene, og 
utarbeidet regionale helseplaner. 
Det dannet grunnlaget for dagens 
helseregioner og -foretak. 

Christie er ikke uten videre enig i 
at den norske modellen er et utslag av 
«New Public Management» (NPM), 
altså styring etter bedriftsøkonomiske 
prinsipper: – Den er mer uttrykk for 
en konsernmodell enn for såkalt 
«Managed Competition» med kjøp og 
salg av tjenester. Selv om denne tenk-
ningen kan være underliggende hos 
mange aktører, må vi huske at Adam 
Smith mente at markedet trengte 
full informasjon for å foreta frie valg. 
Slik fungerer ikke helsevesenet. Det 
foreligger en notorisk informasjons-
asymmetri fordi pasientene, verken 
vet hva som feiler dem, eller hvor-
dan de bør behandles. Dernest er 
det ikke reell konkurranse mellom 
helsetjenestetilbyderne, blant annet 
på grunn av avstander. Til sist er det 
nok en «market failure» ved at det er 
det offentlige, det vil si en tredje part, 
som betaler, sier han. 

– Men er ikke eksempelvis be stiller–
utfører-modellen, slik som i Oslo 

kommune, nettopp et eksempel på 
New Public Management?

– Ikke nødvendigvis. Som fylkes-
helsesjef «forhandlet» jeg også med 
sykehusene om leveransemål og 
budsjett. Dagens realitet er ikke vel-
dig forskjellig, og likner lite på et reelt 
marked. Dette er derfor mer det jeg 
i OECD har kalt «Managed Coope-
ration», en foretaksmodell, sier han, 
og understreker at han ikke er i mot 
markedsmekanismer der de kan fun-
gere godt.

– Som helseminister sørget jeg 
for eksempel for å gjøre slutt på 
apotekenes monopolsituasjon ved 
konkurranseutsetting, og i ettertid 
tror jeg de fleste vil mene at det var 
en god løsning.

– Helseforetaksmodellen skulle gi 
mer profesjonell styring etter store 
linjer trukket opp av politikere. Nå 
sier politikere at de vil ha hendene 
på rattet?  

– Jeg mener at mer profesjonalitet 
ikke nødvendigvis betyr flest mulig 
økonomer og jurister i styrene, men 
at fagfolk er tungt representert der. 
Systemene må legge til rette for at 
fagfolkene kan fungere optimalt i 
frontlinjen. Selv innhentet jeg faglige 
råd innenfor hvert fagområde, på 
vegne av hver region. Ved å be fag-
folkene om råd, ga vi dem også ans-
var. Mitt ledelsesideal er lederen som 
utfordrer og legger til rette for fag-
folkene og skaper konsensus og moti-
vasjon gjennom krevende dialog og 
medvirkning, ikke direktøren som 
«styrer» ovenfra og ned. 

– Men helsepersonell vil vel i stor 
grad føle at det nå er det motsatte 
som skjer, at de blir pådyttet direk-
tiver ovenfra?

– Det ser jeg ikke bort ifra, men 
mange med sterke meninger gjør det 
for enkelt for seg, og henger seg opp 
i et enkelt aspekt i et større system. 
Ofte er det en uryddig sammenbland-
ing av egne og fellesskapets interesser. 
Kampen om sykehusene blir ofte mer 
en kamp om arbeidsplasser enn om et 
godt helsetilbud. Å styre sykehus er 
en kompleks oppgave, der krevende 
avveininger mellom nærhet, omsorg 
og kompetanse skal ivaretas. Mange 
har en uinformert tro på at det beste 

– reform i riktig retning
TeMA i deN ModerNe og effekTiVe lege

er et sykehus så nær som mulig, uten 
å se helhetsperspektivet i den medi-
sinske behandlingskjede. Jeg har 
ennå ikke møtt en pasient som sier 
nei til et tilbud ved Rikshospitalet/
Radiumhospitalet når det er aktuelt, 
sier Christie, som understreker nød-
vendigheten av en god dialog med 
pasientene og publikum. 

– De skjønner dette hvis de får delta 
i resonnementene, sier han, og trek-
ker fram flyttingen av fødeavdelingen 
ved Hamar sykehus til Elverum, der 
det er barneavdeling.

– Dette skjedde gjennom et enstem-
mig fylkestingsvedtak. Selv fagfolk som 
måtte flytte, støttet vedtaket.

Christie viser til at Norge bruker 
mer til helse pr. innbygger enn de 
fleste andre OECD– land. De fleste 
utviklede land bruker i dag knapt 
10 prosent av sitt brutto nasjonal-
produkt (BNP) på et likeverdig og i 
hovedsak offentlig helsevesen. USA, 
der helsetjenesten i mye større grad 
er privatisert og mindre likeverdig, 
bruker rundt 15 %.

– Vi har råd til et godt helsevesen 
som dekker folks behov, men vi har 
ikke råd til å sløse. Jeg tror at Norge 
kan få mer ut av helsekronene enn vi 
gjør i dag, men at helsevesenets andel 
av BNP likevel vil øke. Gitt et effek-
tivt og kunnskapsbasert helsevesen er 
dette en naturlig og riktig utvikling. 
Vi tjener stadig mer, og de fleste vil 
først sikre helsen før de nyter andre 
goder, dersom de må gjøre et valg. ■

 Sykehusreformen besto av to hovedelementer: 

 1. Statens overtakelse av eierskapet til og ansvaret for 
de fylkeskommunale sykehusene og andre virksomheter 
innenfor spesialisthelsetjenesten. gjennom reformen ble 
både sektoransvaret, finansieringsansvaret og eierskapet 
samlet på en hånd. Tidligere var den politiske styringen 
av sykehusene delt mellom de nitten fylkestingene og 
Stortinget, men ved innføringen av reformen ble denne 
lagt til Stortinget.

 2. Sykehusene ble organisert i foretak (regionale og 
lokale). foretakene ble egne rettssubjekter med egne 
styrer, og derfor ikke lenger en integrert del av den stat-
lige forvaltning. dette ga sykehusene økt lokal myndighet.

kilde: resultatevaluering av sykehusreformen,  
Norges forskningsråd (2007)

AV per Helge MåSeide

DETTE ER sykEhUsREfORmEN
(helseforetaksreformen)
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– Fylkeskommunene ble for 
små for de store sykehusene, sier 
Hagen. – I Troms utgjorde for 
eksempel sykehusdriften over  
70 % av fylkesbudsjettet. Jeg 
mente den gang at det beste ville 
være å slå sammen fylkeskom-
munene til større regioner, for 
eksempel 8–9 stykker. Men dette 
er ingen politisk realitet i dag. 
Hvis du ser på konstellasjonene i 
Stortinget, så er det ikke klima for 
å samles om alternativer til dagens 
modell, heller ikke ved et eventu-
elt regjeringsskifte. Det er ikke 
nødvendigvis flertall for dagens 
løsning, men så lenge det ikke er 
flertall for alternative modeller, vil 
eksisterende ord ning fortsette, sier 
Hagen. 

– Er sykehusreformen egentlig 
moden for skraphaugen? 
– Det er et spørsmål politikerne 
bør svare på. Det jeg registrerer er 
at statlig eierskap i en lang periode, 
fra 2002 til cirka 2007, medførte 
dårlig kostnadskontroll. I dag er 
disse problemene, som langt på 
vei hadde sin årsak i ustabile min-
dretallsregjeringer, redusert. Hvis 
Norge i framtiden kommer inn i 

faser med mindretallsregjeringer 
og dagens styringsmodell ikke 
viser seg robust, så bør den revur-
deres, sier Hagen.
– Bedre kostnadskontroll var jo 
hovedbegrunnelsen for statlig 
overtakelse, så veien fra inten-
sjoner til resultater har vist seg å 
være lang?

–Ja, det må man kunne si, 
uttaler Hagen. 

– I pasientbehandling og forsk-
ning er påtrykket stort for å 
drive evidensbasert. Både syke-
hus- og samhandlingsreformen 
er blitt kritisert for å ha et nokså 
slapt forhold til forskningsbasert 
dokumentasjon. Er ikke dette et 
paradoks?
– Jo, det må man kunne si at det 
er, sier Hagen. – Det forelå gode 
analyser av de problemene som 
statlig sykehusovertakelse ville 
medføre den gangen. Det finnes 
også mye kunnskap om hva som 
skal til for å bedre samhandlingen 
mellom primærhelsetjenesten og 
spesialisthelsetjenesten. På nytt 
ser vi imidlertid at man velger 
løsninger med dårlig forsknings-
messig belegg. I det siste tilfellet 
gjelder det særlig forslaget om at 
kommunene skal betale for syke-
husinnleggelser. Forstår en ikke 

at halvparten av landets kommu-
ner har under 5000 innbyggere 
og dermed er for små til så store 
oppgaver? spør han.

Fremtidsrettet. Jan Frich mener  
at reformen er et skritt i riktig 
retning.

– Det var riktig å løfte syke-
husene ut av den fylkeskommu-
nale styringen for å få til et bedre 
regionalt samarbeid. Strukturen-
dringene har muliggjort sammen-
slåinger og funksjonsfordelinger 
som på sikt vil være gunstige, blant 
annet fordi de gir økt effektivitet 
og mulighet for å bedre kvaliteten 
på tjenestene. Norge har en utfor-
drende geografi som krever mer 
spredte akuttfunksjoner på spe-
sialist-helsetjenestenivå. Når det 
gjelder profesjonell ledelse, så er 
det en bra ting, men vi har impor-
tert en del begreper og modeller 
fra andre fagområder som ennå 
har til gode å finne sin form innen 
helsevesenet, sier Frich.

Overdreven tro. Dagens styrings-
modell legger forretningsmessige 
prinsipper til grunn for viktige 

beslutninger. Frich og Hagen 
mener det har vært en for sterk 
tro på at økonomiske incentiver 
skal kunne løse utfordringene 
helsesektoren står overfor. 

– Det er nok enkelte som 
har trodd at innføring av regn-
skapsprinsippene fra næringslivet 
i vesentlig grad skulle forbedre 
drifts- og investeringsbeslut-
ninger i sykehusene. Selv er jeg i 
gruppen som forventer moderate 
effekter av dette, sier Hagen. Men 
han understreker viktigheten av å 
vurdere kostnader ved pasient-
behandling og investeringer opp 
mot hva som gjør mest nytte for 
pasienten. 

Repolitisering. Helsereformen 
ønsket å frikoble politikerne fra 
sykehusstyringen. Ideen var å ha 
politisk styring ovenfra via styr-
ingsdokumenter fra Helsede-
partementet, mens de regionale 
helseforetakene skulle sørge for å 
sette politikken ut i praksis. 

– Politikerne har ansvar for de 
overordnede rammer for hva man 
ønsker å få gjort, men utover det, 
er det meningen at de skal holde 
fingrene fra fatet. På grunn av 
motstand, også politisk, har man 
gjort en viss retrett. Det er nå blitt 
et større innslag av politikere i sty-
rene, men styringen er allikevel 
mer uavhengig og profesjonell 
enn før reformen, sier Jan Frich.

– Er ikke ønsket fra politikerne 

– For sterk tro på 
økonomiske incentiver
Professor Terje P. Hagen mener det var behov 
for en reform, men er i tvil om statlig overtake-
lse og foretak var den beste løsningen.



professor  
Terje p. Hagen

forsker
Jan frich

AV kriSTiN MACk-BorANder

Her står det en annonse i papirutgaven. 
Av hensyn  til reklameregler, er denne tatt 
ut av den elektroniske utgaven.



JOURNALEN  NR 4 I  201010

– Jeg har registrert at Terje 
P. Hagen har liten tro på 
kommunal medfinan siering. 
Regjeringen mener imidlertid 
det er viktig å få på plass et 
nytt økonomiske system 
som på en bedre måte enn 
i dag motiverer til å fore
bygge sykdom og bygge opp 
kommunale tilbud der hvor 
kommuner og helsefore
tak gjennom et samarbeid 
finner at dette er hensiktsmessig, skriver 
statssekretær Ragnhild Mathisen (Ap) i en 
epost til Journalen, som tilsvar  på Terje P. 
Hagens utsagn om at Helsedepartementet 
på nytt velger løsninger med dårlig forsk
ningsmessig belegg:

– Jeg er ikke enig i at vi ikke har lyttet 
til kritikk. Det fremgår av grunnlaget for 
Nasjonal helse og omsorgsplan at det nå 
utredes to avgrensede modeller for kom
munal medfinansiering. Det er ikke tatt 
en beslutning om endelig valg av mo dell. 

Jeg ser frem til å motta 
innspill i høringen som skal 
danne grunnlag for det videre 
arbeidet med å konkretisere 
samhandlingsreformen frem 
mot 2012, skriver Mathisen 
og framhever følgende: Når 
kommunene nå skal få tilført 
penger for å betale for syke
husbehandling vil det føre til 
at de blir mer bevisste på vik
tigheten av forebygging og en 

god kommunal helsetjeneste – fordi det 
vil føre til færre innleggelser på sykehus. 
Målet med kommunal medfinansiering er 
derfor å få kommunene til å ta større ans
var for innbyggernes helse.

– Erfaringer fra samarbeid mellom 
St. Olavs Hospital og Trondheim kom
mune viser at de gjennom en systematisk 
tilnærming for arbeidsdeling og samarbeid 
kan oppnå løsninger som både er bedre 
for pasient og samfunnsøkonomi, avslut
ter hun. ■Red.

TeMA i  deN ModerNe og effekTiVe lege

om å trekke seg tilbake bare 
et annet ord for ansvars-
fraskrivelse? Politikere vil vel 
helst slippe å ta de negative 
beslutningene?

– Nei, det tror jeg ikke. 
Det skyldes heller at noen 
politikere, med tidligere 
helseminister Tore Tønne i 
spissen, innså at politikere 
ikke nødvendigvis har kom-
petanse til å drive moderne 
sykehus, sier Frich.

Attypisk allianse. Terje P. 
Hagen mener at dagens 
reform ligger tynt an dersom 
Arbeiderpartiet skulle endre 
syn. 

– Reformen ble jo i sin 
tid vedtatt på bakgrunn av 
en litt aty pisk allianse mel-
lom høyre- og venstrefløyen 
i Ap. Høyrefløyen likte 
ideen om foretak, mens ven-
stresiden hadde sansen for at 

staten skulle overta ansvaret. 
Sentrums delen, som ønsket 
fortsatt fylkeskommunalt 
eierskap, ble stemt ned, sier 
han.

Jan Frich minner om at 
politikerne på Stortinget er 
valgt som representanter for 
hvert sitt fylke, noe som gjør 
at tenkningen fort kan få et 
lokalt preg. 

– Det er lett å slå politisk 
mynt på helsesaker. Den 
som sier: «Jeg kjemper for å 
bevare lokalsykehuset!», får 
flere stemmer ved neste valg 
enn den som argumenterer 
for å flytte funksjoner og 
arbeids plasser ut av lokal-
samfunnet. Fare momentet 
er at man blir mer opptatt 
av lokalpolitiske hensyn enn 
av å fremme en effektiv og 
forsvarlig helsetjeneste. Mitt 
råd til politikere er at de ikke 
må falle for denne fristelsen, 
men i stedet tenke helhetlig, 
sier Frich. ■

Forts. fra side 9

Statssekreær 
ragnhild Mathisen.
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Jeg savner muligheten for å bruke mer enn tekst i 
journaler og henvisninger.

et bilde til en hudlege. en video til en nevrolog. 
Nye sårbilder hver uke fra hjemmesykepleien. i 
timeboka fra siste uke finnes mange situasjoner der 
mer enn ren tekst ville være nyttig.

bør vi bruke mer enn tekst i journalene våre?
ett svar er at vi bør være forsiktige og holde oss til 
tekst og bare tekst.

Taushetsplikt og informasjonssikkerhet er viktigst. 
Vi må sikre at innhold ikke kommer på avveie.
Hvem har ansvaret hvis et bilde er av dårlig kvalitet 
og fører til feil behandling? Video har fungert 
upåklagelig på privatdatamaskinene våre i mange år, 
men å få det til å virke i alle journalsystemer kan bli 
en diger jobb. Når det har tatt så lang tid å få til sys-
temer for å overføre tekst, skal vi da bruke ressurser 
på noe som få vil begynne å bruke de første årene?

det private kommunikasjonsutstyret mange av oss 
har i lomma blir stadig raskere og mer avansert. Hvor 
mye mindre brukervennlig utstyr tolererer legene å ha 
tilgjengelig på jobb? Hva gjør vi hvis pasienter ber om 
rask, effektiv kommunikasjon i stedet for nøye sikring 
av at opplysninger ikke kommer på avveie?

Allerede nå tipper jeg det sendes en del usikrede 
MMS-meldinger og e-postvedlegg til spesialister 
andre steder i landet for en rask, uformell vurde-

ring av et kasus. private mobiltelefoner brukes for 
å ta opp video til demonstrasjon på morgenmøter. 
pasienter reagerer på å måtte kjøre mange timer hver 
vei for at en spesialist skal se noen få minutter på et 
øye som kunne blitt vurdert like greit over Skype.

Ville det være en forbedring om bilder, lenker, lyd og 
video ble en del av det etablerte journal- og henvisn-
ingssystemet?

Martin

Bli med å diskutere fagblogger videre! Du finner meg på 
twitter.com/maasbrenn og medisiner.blogspot.com 

dr.  inter@ktiv

skal journalen alltid være ren tekst?

Netttips: ønsker du deg en mappe på data-
maskinen der filene synkroniseres til alle maski-
nene du bruker? prøv www.dropbox.com

 20032004 lokalleder i 
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Leger står i hverdagen ofte overfor 
avveininger der etiske vurderinger og 
samfunnets krav kan komme i kon-
flikt. Rådet for legeetikk er en viktig 
premissleverandør her.

Nylig har Rådet anbefalt at leger 
skal kunne få reservere seg også mot å 
henvise lesbiske til kunstig befrukt-
ning dersom det strider mot legens 
etikk eller religion. Landsforenin-
gen for lesbiske, homofile, bifile 
og transpersoner misliker dette og 
lederen sier: «Vi vil at HOD (Helse- 
og omsorgsdepartementet, red. anm.) 
sender ut signal til landets leger om 
at den type holdninger debatten har 
fremkallet, ikke er å anse som profe-
sjonelle eller akseptable.»

Det er vanskelig å tolke dette 
annerledes enn at man vil tvinge 
leger til å handle mot sin samvittig-
het. For ordens skyld: Jeg kommen-
terer ikke her mine egne etiske og 
religiøse overbevisninger, men hva 
man med rimelighet kan forlange av 
helsepersonell. 

Samfunnet stiller store krav til 
helsepersonells personlige integritet. 
Leger har som profesjon i stor grad 
stilt enda høyere krav. Legeforenin-
gens etiske regler § 4 sier: «En lege 
skal bevare taushet og vise diskresjon 
overfor det hun/han får vite som 
lege. Den etiske plikt til taushet og 
diskre sjon kan være mer omfattende 
enn den lovgitte.»  

Samfunnet har ofte behov for 
medvirkning av medisinsk perso-
nell. Det kan dreie seg om rollen 
som sakkyndig og om lovbestemt rett 
til behandling.  Helsepersonelloven 
gir for eksempel klare føringer for 
legers medvirkning til undersøkelser 
ved straffbare forhold. Plikten til 
å rapportere om at enkeltpersoner 

ikke tilfredsstiller helsekrav til å 
ha førerkort, overstyrer også taus-
hetsplikten vår. I enkelte land er man 
pålagt en rapporteringsplikt dersom 
man behandler papirløse migranter, 
noe som svært mange vil anse å være 
i strid med legeetikken.  

Sentralstyret har nylig anbefalt 
at leger ikke medvirker til radiolo-
gisk aldersbestemmelse av enslige 
mindreårige asylsøkere, og begrunner 
dette bl.a. med at det vil være usik-
kert om det foreligger et informert 
samtykke. Vedtaket fortjener ros. Det 
er ikke nedfelt i Helsepersonelloven 
om forhold mellom helsepersonells 
plikter og den enkelte leges mulighet 
til å avstå fra oppgaver som strider 
mot etikk og religiøs overbevisning. 
Abortloven gir til en viss grad legen 
rett til å ikke trå over egne etiske og 
religiøse grenser. 

Det må være mulig å ivareta inn-
byggernes rettigheter samtidig som 
helse personellet ikke presses til å 
delta i noe som oppfattes som etisk 
eller religiøst uholdbart. Når det opp-
står en situa sjon der legen av samvit-
tighetsgrunner finner at han eller 
hun ikke kan delta i noen del av en 
behandlingsprosess, bør legen med-
virke til at pasienten får kontakt med 
annen lege som gir den etterspurte 
helsehjelpen. Slik kan legen behandle 
pasienten med respekt, se til at hun 
får den hjelp hun lovmessig har krav 
på. og ivareta sin egen etiske/religiøse 
integritet. Det er profesjonalitet.

Etiske 
utfordringer

fRA fORENINGEN:

Samfunnet stiller store 
krav til helsepersonells 

personlige integritet. 

«

SVeiN AArSeTH

LEDEREN

JOURNALEN  NR 4 I  2010

styret

LEdEr
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pernille Bruusgaard 02180
oslo kommune, Smestadhjemmet
pernillebru@yahoo.no 

Bjørn Sletvold, Af 22 15 70 00
grefsen legesenter
bjorn.sletvold@vikenfiber.no 

Siri Schøyen Seterelv, lSA 02180
Bydel grorud
siri.schoyen.seterelv@bgr.oslo.kommune.no 

Vidar gundersen, lVS 22 85 11 73
universitetet i oslo 
vidar.gundersen@medisin.uio.no

Aasmund Bredeli, of 22 11 80 80
oslo universitetssykehus, ullevål
aasmund.bredeli@ulleval.no 

oscar løvdal, pSl 22 93 04 50
oslo øre-Nese-Hals
oscar@oslo-onh.no 

Sigurd ørstavik, ylf 22 11 80 80
kreftsenteret, ouS, ullevål
sigurdorstavik@hotmail.com 

ole-Christian Normann, Nmf 22 85 50 50
universitetet i oslo 
ole-christian@normann.no

SEkrEtarIat
unni Brøter  23 10 92 40
oslo legeforening 
unni.broter@legeforeningen.no
 
Anita ingebrigtsen 23 10 92 42
oslo legeforening 
anita.ingebrigtsen@legeforeningen.no

kurSkomIté 
reidar Johansen  22 95 55 90
leder
Majorstukrysset legegruppe 
reidar@doctor.com

HELSEtjEnEStEr For LEgEr 
ellen Scheel 22 51 11 00
avdelingsrådgiver
ullern legesenter
ellen.scheel@ullern.nhn.no

Sven Haaverstad 23 15 61 00
avdelingsrådgiver 
Schouslegene
sven.haaverstad@oslolegene.no

oslo legeforening er en lokalforening 
i den norske legeforening.
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– Hvorfor ønsker du dette vervet?
– Jeg har jobbet med mange interessante 
problemstillinger i Ylf og føler meg ikke fer-
dig med oppgavene. Dessuten har jeg sittet 
i sentralstyret i hele perioden og gjennom 
dette fått bedre forståelse for de store helse-
politiske spørsmålene. Det er også mange 
som har sagt at de synes det ville være en 
god idé at jeg stiller. Jeg opplever at jeg når 
ut til folk, at jeg har tydelige budskap og er 
lett å forstå. Og så synes jeg at jeg får til ting, 
noe gjennomslaget for faste stillinger er et 
godt eksempel på.

– Synes du at du som Ylf-leder har engasjert 
deg nok i OUS-saken?
– Godt spørsmål. Denne prosessen er så van-
skelig at det alltid vil være noen som synes at 
noe skulle vært annerledes. Det er dessverre 
få tillitsvalgte og ansatte som sier: Dette er en 
god prosess; vi ser at den gir gode resultater. 
Særlig er frustrasjonen stor over at avgjørelser 
og flytteprosesser går for fort. Viktigheten av 
å ta det med ro, har vi påpekt mange ganger, 
og vi fortsetter å peke på det. Men det er 
heller ikke bare håpløst. Våre tillitsvalgte på 
OUS får faktisk stoppet eller omgjort en del 
avgjørelser. Dessuten opplever jeg at de som 
styrer også synes dette er vanskelig, og at de 
har en god dialog med våre tillitsvalgte. 

– Hva mener du selv om OUS?
– Jeg støtter prosessen i og for seg, men har 
et edruelig syn på den eventuelle gevinsten av 
dette. Erfaring fra andre nordiske land viser at 
det hverken kan dokumenteres bedre pasient-
behandling eller økonomiske besparelser. Jeg 
er rimelig sikkert på at det ikke er satt opp 
kriterier som muliggjør en god sammen-
liknende evaluering mellom før og etter, 
når sammenslåingene etter hvert er ferdige. 
Kostnadene tatt i betrakt ning, synes jeg det 
er ille at en ikke har sikret seg metoder som i 
ettertid kan vise at dette var fornuftig å gjøre. 
Men det ligger muligheter i sammenslåingen 
også, det skal vi ikke glemme. For eksempel 
tror jeg både studentopplæringen og spesia-
liserings- og etterutdanningsmulighetene vil 
kunne bedres, og inntrykket mitt er at OUS 
ønsker å lage virkelig gode opplegg. 

– Dersom du skulle bli president – hva vil 
være dine hjertesaker?
– I tillegg til å videreføre de seks satsnings-
områdene, er jeg opptatt av kollegialitet. 
At vi har forståelse for hverandres behov og 
arbeids former uansett hvilken type lege man 
er. Og så brenner jeg for at leger skal få bruke 
tiden sin på legearbeid, altså mer pasientkon-
takt. Viktige forutsetninger for dette er gode 
IKT-løsninger og at sykehusene får tilbake 
merkantilt personale på avdelingene. 

– Legeforeningen er blitt kritisert for at de 
er utydelige og tar en altfor passiv rolle i 
samfunnsdebatten. Vil du gjøre noe med 
dette?
– Jeg synes vi er blitt mye bedre, men red-
selen for å bli tabloid er kanskje fortsatt litt 
for stor. Legeforeningen har ry for å ha tung 
kompetanse både faglig og fagforeningsmes-
sig: Vi gir grundige, gjennomarbeidede svar 
som nok kan oppfattes litt irriterende for 
mottakerne, fordi de er nødt til å ta hensyn 
til det vi sier. Dette må bevares, så her er det 
snakk om en balansegang. Det finnes sikkert 
rester av en gammel konservativ holdning i 
foreningen, men kanskje er det også en viss 
treghet i folks oppfatning av hvordan vi job-
ber og hva vi står for.  

– Overlegeforeningen (OF) har valgt å ikke 
kommentere ditt kandidatur fordi de synes 
det er forstyrrende med en slik kunngjøring 
nå. Hva synes du om det?
– Det er helt greit. For min del var det slik at 
når jeg først hadde bestemt meg, så føltes det 
naturlig å være åpen om det. 

– Du er anestesilege og har tidligere sagt at 
du skal tilbake til klinikken. Kan vi egentlig 
tro deg på det?
– Vel, veien blir til mens man går. Jeg har 
foreløpig ingen planer utover det å prøve å 
bli president, men kan ikke utelukke at jeg 
kan komme til å ta uvanlige valg igjen. Jeg 
har blitt spurt om jeg gjør dette fordi jeg ikke 
trives i klinikken, men det er ikke derfor.  

– Bor det egentlig en politiker i deg?
– He-he. Helseminister, tenker du på? Nei, 
jeg har ingen slike planer. Men jeg synes det 
er mange spennende helsepolitiske saker, ikke 
minst i et internasjonalt perspektiv.

– WHO, altså?
– Jeg har ingen planer utover dem jeg har 
lansert. Men det er helt klart mange interes-
sante måter å være lege på. 

– Hvordan lader du opp til valgkampen?
– Blant annet ved å spise sunn mat og trene. 
Og ved å lese inspirerende litteratur. Akku-
rat nå leser jeg Jonathan Franzens «Freedom». 
Etter det venter biografien om Olof Palme. 
Jeg liker å lese om store politikere, som 
Churchill for eksempel. ■

Ylf-leder Hege Gjessing har nylig offentliggjort at hun vil stille som 
presidentkandidat i Legeforeningen, og lader nå opp til valgkampen.

– leger må få bruke 
tiden sin på legearbeid
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overleger avventer valgkomiteen

det har gått rykter om at også leder i over-
legeforeningen (of), Arne refsum, kunne 
tenke seg å stille som presidentkandidat. 
Han har følgende kommentar: 
– Styret i of mener at det er altfor tidlig 
å trekke i gang en presidentvalgkamp nå. 
det flytter fokus bort fra viktige saker som 
legeforeningen må ha stort trykk på i tiden 
fremover, og verken styret eller jeg som 
leder og visepresident, kommer til å uttale 
oss om saken før valgkomiteen begynner 
sitt arbeide.

Hege gjessing lader opp til valgkampen ved å 
spise sunn mat og trene, og ved å lese inspirer-
ende litteratur. foTo: legeforeNiNgeN/MArk CABoT

AV kriSTiN MACk-BorANder
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fRA fORENINGEN:

Som kjent er det innført krav om gjennom-
ført emnekurs i akuttmedisin over minst 
15 timer, både i videreutdanningen og 
ved resertifisering i etterutdanningen for 
spesialiteten allmenn medisin, fra og med 
år 2012.

da det er et stort antall leger som må 
ha gjennomført et akuttmedisinkurs før 
2012, jobber oslo legeforenings kurskomité 
iherdig med å få dette på plass, og vil i løpet 
av 2011 arrangere dette for allmennleger i 
oslo. Målet er å få med 100-125 kursdel-
takere på teoridelen og 20-25 leger fordelt 
på smågrupper som gjennomfører den 
praktiske delen fortløpende på oppsatte 
lørdager.

det ser ut til at vi må prioritere 
påmeldinger ut fra når man skal reserti-
fiseres eller søke om spesialiteten for første 
gang, og da starte med de som må ha alle 
papirer i orden innen 2012.

i forarbeidet til kurset, forholder vi oss 
til de gode rådene og anbefalingene gitt i 
rapporten om fremtidens akuttmedisinkurs 
for allmennleger og Nasjonalt kompetans-
esenter for legevaktmedisin, 2008.

Vi planlegger kurset delvis etter en godt 
innarbeidet modell som ved «ullevål-

kursene», hvor vi har to sesjoner à fem 
kurstimer med teori på kveldstid. der skal 
vi gjennomgå i detalj gjeldende retnings-
linjer for akuttmedisinske prosedyrer, samt 
relevante kliniske problemstillinger og 
utfordringer. Vi vil legge hovedvekt på at det 
er oslos allmennleger vi skal kurse, ikke en 
kollega alene på vakt med lang transporttid 
til sykehus.

det kommer klart frem i kursmaler og 
fra tilbakemeldinger gitt av deltakere på 
tidligere kurs, at gruppene ikke må være 
for store, at det tilstrebes at man er trygge 
på hverandre og kjenner hverandre litt fra 
før. det må settes av god tid på hver enkelt 
«stasjon», man må ha dyktige og pedago-
gisk skolerte instruktører, og øvelsene må 
være så stedsspesifikke og realistiske som 
mulig.

oslo legeforening forholder seg til gjel-
dende satser fra den norske legeforen-
ing, men vil trolig bli nødt til å legge til en 
egenandel for den praktiske delen av kur-
set. kurset i akuttmedisin vil bli annonsert i 
begynnelsen av 2011, via e-post og på våre 
nettsider:  
http://www.legeforeningen.no/oslo. 

Vi oppfordrer våre medlemmer som ikke 

er registrert med e-postadresse, eller har 
endret adresse, om å melde fra til lege-
foreningens register, enten per e-post:  
register@legeforeningen.no eller via Min 
Side: https://minside.legeforeningen.no.

Henrik Steenfeldt-foss
fastlege og medlem i oslo legeforenings 

kurskomité

Kurs i akuttmedisin for allmenleger i Oslo

AktiVitetsPlAn 
oSlo legeforeNiNg

Januar  

torsdag 27.  
Styremøte   
februar  

torsdag 10.  
Temamøte i samarbeid med  
Nordland legeforening 

torsdag 17. 
Styremøte

Fredag 25.  
Journalen nr. 1/2011 kommer ut. 
frist for levering av materiell til 
denne utgaven er fredag 4. februar.

Her står det en annonse i papirutgaven. 
Av hensyn  til reklameregler, er denne tatt 
ut av den elektroniske utgaven.
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Legeutdanning
Hva er en lege, og hvilke roller skal hun/han ha?
Bare under norske forhold eller globalt?

de fleste leger utdannes nå i utlandet,
og bare ca 20 % av alle i oslo
Hva lærer de om norske forhold i ungarn og polen?
Trender i moderne undervisning varierer fra 
konsentrasjon på høyspesialiserte sykehus i india
til vanlig praksis i Canada 
   – ingen vet hva resultatene er
for hva skal de måles mot?

Målsettingen for medisinstudiet i oslo var klar:
det skulle kvalifisere til «selvstendig alminnelig 
   praksis»
i planen for oslo 96 heter det: Studiet skal gi 
   studenten «grunnlag for
spesialisering innen alle spesialiteter og for å 
   gjennomføre
turnustjenesten og deretter fungere adekvat 
   i helsevesenet».

Nå er det en ny omleggingsrunde av 
   undervisningen. 
Hele sykehusstrukturen skal forandres.
Hvor skal grunnutdanningen og videre-
   utdanningen foregå?
Vi som i alle år har vært interessert i undervisning
er skremt av at undervisningsspørsmålene nesten
ikke blir omtalt – ikke i mediene iallfall.
er de glemt – eller tror helseforetakene at 
   det «ordnær sæ»?
disse sentrale spørsmål bør ikke helse-
   byråkrater avgjøre.
det må gjøres der der kunnskapene og erfaringen 
   er – på fakultetsnivå.
konsentrasjonen av høyspesialisert medisin til 
   ett sykehus
gjør dette til et klart førstevalg for videreutdanningen,
men til et like klart tredjevalg for grunnutdanningen. 

                                      SVerre HAlVorSeN 
(f. 1925) 

Tidligere klinikkoverlege  
og pediatriprofessor  

 

Eg kjenner Per Fugelli. Difor var 
eg i tvil om eg kunne skrive denne 
bokmeldinga. Men alle kjenner 
han, og mange har meiningar 
om han, så tvilen forsvann ganske 
fort. Når du les boka høyrer du 
røysta til forfattaren. Gjennom 
heile teksten ser du han saman 
med deg. Av og til preikande frå 
talarstolen, andre gonger i per-
sonleg samtale. Innleiingsvis lovar 
han å skjerme lesaren for det heilt 
private. Dei få gongene der han 
bryt dei sjølvpålagde normene om 
ikkje å trekkje inn familien eller 
dei mest ufikse kliniske detaljane 
gjer han det med klokskap og slik 
at det er av verdi for bodskapen 
hans.

Boka handlar allment sett om 
forholdet mellom menneske og 
død i vår tid. Ho var påtenkt før 
emnet fekk ei spesiell vriding, 
nemleg om forholdet mellom Per 
Fugelli og hans framtidige død. 
Han har såleis skrive ei fagbok om 
livet med sin eigen livstrugande 
sjukdom. Frå antropologien 
kjenner vi deltakande obser-
vasjon som metode. Gjennom 
denne teksten har Fugelli utvikla 
metoden observerande deltak-
ing. Han er ein skarp og nøktern 
observatør, nesten litt for sakleg 
til å løyse ut dei sterke kjenslene 
i meg. Men når det er sagt, så er 
det godt å få lese ein personleg 
tekst som er sterk utan å spele på 
utløysing av dei spontane, sørg-
modige sidene hjå lesaren.

Han knyter rett som der er 
band til tidlegare skrifter, til 
dømes i kapitlet om det medi-
sinske klassesamfunnet. Det han 
skriv der er såleis ganske konsis-
tent med det vi kjenner frå Fugel-
lis penn og munn. Det blir berre 
enno meir presist når teori og 

ideologi blir brukt for å analysere 
eigne observasjonar. I boka drøf-
tar han også funna og meinin-
gane sine opp mot opplevingar 
frå andre kulturar og relaterer 
seg jamleg til skjønnlitterært for-
fattarskap. For den som har lese 
mykje opnar desse koplingane for 
ytterlegare djup i teksten.

I boka fremjar han fleire, kall 
det gjerne sosialmedisinske, strate-
giar og modellar. Han skriv om 
å gjenopplive døden gjennom å 
bere bod om den, marknadsføre 
det sårbare og det svake, og å vere 
nyfiken på kva døden eigentleg 
er. Eit høgdepunkt for meg var 
kapitlet om sykehusets tomhet. 
Der kjem han med ein omtale av 
dei fem dagane i sjukehusveka og 
endar opp på den femte dagen 
som kviledag med eit råd om å 
tenkje på det som du har erfart.

På kjent vis argumenterer han 
sterkt mot helse som den nye Gud 
(med stor G), utan å ville ta til seg 
den gamle Gud. Likevel kan han 
nok oppfattast som «skapkristen» 
når han fleire stader siterer kristen 
litteratur og nyttar religiøse alle-
goriar. Det er noko typisk jærsk 
over dette tvisynet på det gud-
dommelege.

Ingen er vel i tvil om at Fugelli 
både i skrift og tale har hatt makta 
over ordet i årevis. Likevel anar eg 
ei ny side ved han som tekstskapar 
her. Fleire kapittel er svært korte. 
Dei er frå ½ til ¾ side i ei bok 
med små, kvadratiske blad. Både 
typografisk og innhaldsmessig 
verkar dei som prosadikt. Kvart 
av desse kapitla kan godt stå på 
eigen fot, men dei byggjer også 
opp under heilskapen.

geir SVerre BrAuT
Statens helsetilsyn

Høgskolen Stord/Haugesund

skarp og nøktern 
observatør

Journalen anmelder:

PeR Fugelli

dødeN, SkAl Vi dANSe?
256 sider
universitetsforlaget, 2010
iSBN 978-82-15-00907-0 
pris: 319,-
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i  forBifArTeN i  per fugelli

«jeg synes det er trist å oppdage  
at «den menneskelige lege»
har utvandret fra norske sykehus
En av norsk medisins tydeligste stemmer fikk følgende gratulasjonshilsen da det 
ble kjent at han skulle få Karl Evangs pris: «Jeg er så glad du tror du kan forandre 
virkeligheten.» «Hvordan tror du virkeligheten blir til?» var svaret hun fikk.

Returadresse:
Oslo legeforening
Postboks 178 sentrum
0102 Oslo

Professor i sosialmedisin, Per Fugelli, har 
aldri vært redd for å tale der andre tier. Nå 
får han helseoffentlighetens anerkjennelse 
for sitt engasjement midt opp i lanseringen 
av sitt livs vanskeligste bok «Døden, skal vi 
danse›. I et faglig prosjekt om døden fikk for-
fatteren selv diagnosen coloncancer, og under 
skrivingen fikk han etter hvert konstantert 
lungemetastaser. Svulstene er nå fysisk fjernet 
og Fugelli har status friskmeldt, men temaet 
«Døden» er blitt en del av Fugellis hverdag.                                                                                                               
– Etter at boken kom ut er jeg blitt en slags 
handelsreisende i død, forteller Fugelli 
lakonisk og innrømmer at det er en utfordring 
å stadig skulle snakke om dette temaet, nå 
som han egentlig er frisk. 

– Lars E. Hanssen (direktør i Statens 
helsetilsyn red. anm.) ringte for en måneds 
tid siden og varslet at jeg kom til å få Karl 
Evang-prisen, og da var mitt første spørsmål: 
«Er det fordi jeg skal dø?» Lars E. Hanssen 
svarte godt for seg: «Nei. Det skal jeg også, 
men jeg får ingen pris», forteller Fugelli og ler, 
men blir så alvorlig: – Jeg oppfatter valget av 
meg som en slags melding om at en politisert 
medisin er viktig, at et politisk helsearbeid er 
viktig for å bygge folkehelsen. Og da snakker 
jeg også om et helsebegrep som inneholder 
mye mer enn strev, selvdisiplin og forsakelse. 
Jeg mener vi har et altfor snevert helsebegrep. 
Helse er også lyst, lek, trivsel, synd og hvile. 
Helse er i det hele tatt en dypt personlig eien-
dom, og man skal være forsiktig med «folke-
helsetvangstrøyer».

– Som innlagt observatør ved norske syke-
hus, har det vært en fordel eller ulempe å 
være en profilert  professor i sosialmedisin?
– Det er mulig jeg er enfoldig, men jeg tror 

ikke min bakgrunn har hatt noe å si. Jeg 
synes jeg har sett et rettferdig helsevesen der 
man deler på muligheten for å bli frisk. Jeg 
er blitt behandlet som et kneippbrød akkurat 
som pasienten i sengen ved siden av meg, og 
jeg føler absolutt at jeg har møtt et kompe-
tent helsevesen med dyktige, dedikerte fag-
folk. Men: jeg har alltid vært frisk, så dette 
er min første sykehuserfaring som pasient, 
og jeg synes det er trist å oppdage at «den 
menneskelige lege» har utvandret fra norske 
sykehus. Nå møter man et system som rep-
resenterer fremmedgjøring og fragmentering. 
Jeg har møtt en stim av enkeltleger, 37 i tallet, 
hver enkelt av dem kompetente og hygge-
lige, men i en situasjon der man lengter etter 
kontinuitet og trygghet, hadde en «fastlege» i 
sykehuset vært en mye bedre ordning. 

– I din første bok Tilbake til huslegen fra 
1973, foregriper du nettopp fastlegeordnin-
gen. Du mener den burde vært videreført til 
andrelinjetjenesten?
– Ja, absolutt! Jeg tror mange sykehusleger 
også ønsker seg et mer pasientvennlig system. 

Folk som er alvorlig syke og som trenger lang 
oppfølging for sin sykdom, bør ha en lege 
som kan følge dem der det er mulig. Det ville 
vært både menneskelig og organisatorisk for-
nuftig. Når du snakker om den boken; Karl 
Evang likte ikke den.

– Hvorfor ikke det?
– Jeg traff Karl Evang noen ganger som stu-
dent, og vi var enige om mye. Men da den 
boken kom ut skrev han et kritisk brev til 
meg. Du vet, Karl Evang var opptatt av en 
samlende helsetjeneste, sosiale helhetsmedi-
sinske sentra. Men alt Karl Evang jobbet for 
har vi jo oppnådd i dag. Vi har fått et sterkt 
sykehusvesen med lik tilgang til helsetjenester 
for alle. Vi har også fått arbeidsmiljøloven, en 
sterk førstelinjetjeneste og en folketrygd. De, 
den gang utopiske, sosialmedisinske målene 
har vi jo oppnådd.

– Hvis du kort skulle oppsummere hva du vil 
med boken din. Hva vil du legge vekt på?
 – Jeg tror døden ligger der som et noe ufor-
løst, et tema mange er opptatt av. Jeg har aldri 
hatt så godt oppmøte på foredragene mine før. 
Endelig rik og berømt. Neida. Det er to viktige 
ting jeg håper denne boken kan bidra med: 
Det ene er en slags fastlege for langtidssyke i 
sykehus. Det andre er en dødspermisjon. Vi 
har fødselspermisjon. Hvorfor skal ikke de 
som ønsker å pleie sine døende ved livets slutt 
kunne få en lignende permisjon? De fleste 
ønsker å dø hjemme. For meg er min død noe 
jeg vil styre selv, i samarbeid med kompetente 
krefter selvfølgelig, men det blir ulogisk å helt 
miste kontrollen i siste akt, sier Fugelli.

distriktslege i Lofoten  
   og i Finnmark i 6 år. 
1984-1992: Professor i  
   allmennmedisin ved  
   universitetet i Bergen.  
Fra 1992: Professor 
   i sosialmedisin ved universitetet i oslo.
Forfatter av en rekke bøker. 
Per Fugelli ble 19. oktober tildelt karl   
   Evang-prisen av en komité oppnevnt av  
   Statens helsetilsyn. Se også anmeldelse 
   av Fugellis siste bok på side 15.

PeR Fugelli
(f. 1943)

AV CHArloTTe luNde


