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På tide med mesling-ris
bak speilet
Ved å ta inn meslinger på listen over allmennfarlige smitt
somme sykdommer får helsemyndighetene det våpen de
trenger for å bekjempe epidemier.
En søndag i 1810 stilte Nils Larsen Aurdal seg
opp på kirkebakken på Sykkylven på Sunnmøre.
Koppevaksinasjon var innført, og Aurdal var
kjent for å si sin oppriktige mening, noe han også
gjorde denne dagen. Presten likte imidlertid ikke
Aurdals uttalelser om at vaksinerings-påbudet
var et påskudd fra myndighetene for å skaffe seg
inntekter fra bøndene. Etter to runder i retten
ble Aurdal idømt landsforvisning. I stedet for å
få saken opp i Høyesterett ba han om nåde og
fikk straffen nedsatt til en bot som var så stor at
han måtte selge en del av gården.
De som nå tar til orde for obligatorisk barne
vaksinasjon står derfor på trygg historisk
grunn. Tanken er at lav vaksinasjonsdekning i
visse miljøer kan bøtes på med å påby vaksina
sjon. Hvordan dette skal følges opp, har ingen
så langt gjort særlig rede for. Tiltaket har
hentet inspirasjon fra USA, der en mesling
epidemi har brutt ut etter at sykdommen
ble antatt å være utryddet. Der er vaksina
sjon også blitt brukt som inngangsbillett til
skolestart.
I den norske debatten har det vært fokusert
på alternative miljøer som er kritiske til så vel
myndigheter som vaksineprodusenter. Etter å
ha infiltrert diskusjonsgrupper for Nesoddenbeboere på sosiale medier, er det bare å slå fast
at vaksinemotstanderne møter større motbør
enn hva man kan få inntrykk av i tradisjonelle
medier. Og på kommunens offisielle nett
sider slår kommunelegen fast at vaksinasjons
dekningen totalt sett er over 90%. Det er ikke
verst, selv om det er langt fra optimalt.
Spørsmålet er om Steinerskolen er det største
problemet. Da det brøt ut meslinger i Oslo i
2011 var arnestedet et norsk-somalsk miljø i
bydel Gamle Oslo. Hos de førstefødte barna
var ikke vaksinasjonsdekningen så aller verst.
Én teori er at somalierne etter hvert ble mer
skeptiske til å vaksinere barna sine fordi de var
redd for at dårlige språkferdigheter kunne ha
en sammenheng med autisme.
Det kan være et stort problem å nå grupper
som fra før har dårlig kontakt med helse
vesenet, som romfolk og papirløse. Da hjelper
det lite å nekte barnehageplass, slik enkelte har

tatt til orde for i sosiale medier. Det er et dras
tisk tiltak som vil kunne ramme de uvaksi
nerte barna sterkere enn deres foreldre.
Selv om Folkehelsa er opptatt av at frivillig
het er det et problem at myndighetene ikke
har noe ris bak speilet. Dette ble aktualisert
da en klasse fra Steinerskolen i Tønsberg dro
på skoletur til likesinnede i Tyskland midt
under et meslingutbrudd i 2008. Vaksina
sjonsdekningen var under 70%, og selv om
man lyktes å vaksinere opp en rekke barn og
unge kom man ikke over 85% vaksinasjons
dekning. Da flere av de uvaksinerte ønsket å
dra til Spania med fly, lyktes helsemyndighet
ene med å overtale dem til å bli hjemme, selv
om sistemann først ble overtalt ved oppmøte
på flyplassen.
Det mange kanskje ikke er klar over er at
myndighetene har et fiks ferdig regelverk i
smittevernloven for å håndtere allmennfar
lige smittsomme sykdommer. Denne hjemler
både muligheten for å stenge barnehage og
skoler, sette i gang massevaksinasjon og ilegge
bøter, til nød også fengselstraff.
Listen over allmennfarlige sykdommer inne
holder alt fra historiske rariteter som flekktyfys
og pest til moderne smittetrusler som EHEC
og MRSA. Det er interessant at kikhoste,
som dekkes av barnevaksinasjonsprogram
met, har klart å komme inn på listen selv om
sykdommen er mindre smittsom og farlig enn
meslinger.
Ved å føre opp meslinger på listen over
allmennfarlig smittsomme sykdommer får
myndighetene alle nødvendige fullmakter til
å stanse et utbrudd. Men selve barnevaksina
sjonen vil fortsatt kunne være frivillig, noe
som er gunstig for å opprettholde tilliten
til myndighetene og skape en høyest mulig
vaksinasjonsdekning.
For over 200 år siden risikerte man lovens
strengeste straff om man opponerte mot
myndighetenes vaksinasjonspåbud. Det er
ingen grunn til å vende tilbake til tiden før
Grunnloven. Noen lærdommer bør vi kunne
dra av historien om Lars Nilsen Aurdal.
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«Hvis jeg
hadde blitt
truet til
taushet,
hadde jeg
funnet på
noe annet
å gjøre»
Lege Jo Inge Myhre sto i vinter
fram som den anonyme for
fatteren i boka «Helsesviket»
av Lise Askvik. Boka vakte
oppsikt, og debatt. Selvfølgelig
også i «Dagsnytt 18». Da sto
han fram under fullt navn.


TEKST: TRYGVE MONSEN I FOTO: PAAL AUDESTAD
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– Jeg fikk stort sett bare positive tilbake
meldinger. Sjefene mine mente imidlertid
at jeg burde fortalt dem om at jeg stilte opp
i NRK denne februardagen. Men de hadde
ingen innvendinger mot det jeg sa.
Myhre fortalte i to «brev» til en pasient
om egne tanker og holdninger. Legegjernin
gen er, etter Myhres mening, ikke enkel i
et system som han mener er gammeldags
og ofte tuftet på at pasienter har én lidelse,
og ikke sammensatte lidelser som trenger
koordinering.
– Dagens helsevesen er ikke konstruert for
å ta vare på folk. Systemet legger heller ikke
til rette for at helsepersonell kan gjøre job
ben sin tilfredsstillende, sier han.
30-åringen fra Sandnes har ikke fast jobb,
men har for tiden et vikariat ved Lovisen
berg Diakonale Sykehus.
– Lovisenberg sykehus gjør mye riktig,
slik jeg opplever at mindre sykehus ofte gjør.
Byråkrati er det alle steder, men det er kan
skje verst på de største sykehusene.

«Hvis jeg noen gang
blir sjef i helse
vesenet, vil den aller
første jobben bli å få
til et system slik at
ledelsen kan validere
tilbakemeldinger fra
ansatte og pasienter»
JO INGE MYHRE

– Frykter du ikke represalier når du nå sier
ifra?
– Nei. Og hvis noen hadde forsøkt å true
meg til taushet, hadde jeg funnet på noe
annet å gjøre.
Forbannet på maktpersoner. I sitt kapittel i
«Helsesviket» skriver Jo Inge Myhre til pasi
enten som lå på «rom 4».
«Jeg er forbannet for at de som har makt og
myndighet overhodet ikke gir oss handlingsrom
til at helsepersonell, som vet hvor skolen trykker, får gjøre noe med det.
Jeg er frustrert over at vi skyver pasienter fra
oss og reduserer dere fra personer til lidelser, og
hvis vi gjør feil, så lærer vi én og én og sjelden
sammen», skriver Myhre et sted.
– Det er ofte et fravær av tillit i systemet,
men mye kontroll. Jeg kjenner mange som
går stille i dørene og for eksempel lar være
å skrive overtid fordi de er redde for repre
salier. Mange er ikke villige til å ta for stor
risiko.
Han mener at løsningen for norsk helse
vesenet ikke nødvendigvis er å øke budsjet
tene.
– Skottland har fått mer ut av helsevesenet
sitt til tross for at det år etter år er kuttet i
budsjettene. Hvis jeg noen gang blir sjef i
helsevesenet, vil den aller første jobben bli å
få til et system slik at ledelsen kan validere
tilbakemeldinger fra ansatte og pasienter.
Gang på gang beklager Jo Inge Myhre i
sine brev dtil pasientem på «rom 4» at han
ikke strekker til. Han husker blant annet
ikke om pasienten het «fru Hansen» eller
«Jensen».
«Hvor lenge måtte du vente i akuttmottaget?
Fire timer, seks timer? Du var redd. Visste ikke
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hvor du var. Du var sulten. Det er travelt på
sykehuset, må du skjønne, det er mange andre
som er sykere enn deg. Og var du ikke nettopp
her for det samme for et par uker siden? Du
husker ikke? Nei, det er jo ikke rart, du har en
funksjonssvikt».
Lege Jo Inge Myhre er kanskje ikke varsleren
av de store katastrofene i norsk helsevesen.
– Men jeg har ingen problemer med å si

i fra. Det er vanlig folkeskikk, mener han.
Jo Inge Myhre trives på klinikken selv om
det er vanskelig å få jobb.
– Jeg følger hjertet mitt, vet ikke hva jeg
skal gjøre de neste årene.
Men noe har han lært. Navnet på kvin
nen fra «rom 4». Treffer han henne en annen
gang, er han trygg hva hun heter. ■

KO M M EN TAR

Mange svar,
enda flere
spørsmål

«Jeg er forbannet for at de som har makt og
myndighet overhodet ikke gir oss handlings
rom til at helsepersonell, som vet hvor skolen
trykker, får gjøre noe med det.»
JO INGE MYHRE

Jo Inge Myhre framførte
kritiske synspunkter på
hvordan pasienter blir
behandlet i det offentlige
helsevesenet. Det gikk
bra, og underbygger
forskning som viser at
det å framføre kritikk
PER HELGE MÅSEIDE
ofte får positive følger.
Andre ganger fører det ikke til noe.
På motsatt side av skalaen finner vi
de skadeskutte legene som Eli Berg har
intervjuet. Jungelens lover er sterke. Hvis det
først går galt med leger som varsler, kan det
ende på verst tenkelige måte, selv med all
verdens vern i ryggen.
Bjørn Lichtwarck sa fra om et dårligere
sykehjemstilbud i Rana kommune. Det likte
kommunen svært dårlig. Men sykehjemslegen
fikk sin oppreising hos Sivilombudsman
nen. Det gjorde at han har beholdt troen på
ytringsfriheten.
Radiolog Jan Størmer har sagt fra flere
ganger og skapt offentlig debatt blant annet
rundt data- og røntgensystemer ved UNN.
Han har valgt å stole på det lovbestemte
varslervernet i Arbeidsmiljøloven.
Erfaringer og tall for hvordan det går med
dem som sier fra, spriker i mange retninger.
Det er kanskje ikke så rart. Problemkom
plekset spenner fra faglig uenighet, generelle
synspunkter på hvordan helsevesenet drives, til
meldinger om systemsvikt, alvorlig kriminali
tet og forhold som truer pasientsikkerheten.
Det finnes tallrike eksempler på alvorlige
varslersaker, både i og utenfor helsevesenet.
Harde fakta er det verre med. Tallene som det
gjerne vises til, er resultater fra store bredde
undersøkelser fra norsk arbeidsliv. I noen av
studiene er svarprosenten lav. Det går heller
ikke an å slutte fra hvordan det går med et
statistisk flertall, til å si noe om hvordan det
går i enkeltsaker eller vice versa.
Et overraskende funn fra en studie fra
Olaf Aasland og Reidun Førde, publisert i
Tidsskriftet, kan tyde på at leger ble mindre
engstelige for konsekvensene av å framføre
kritikk mellom år 2004 og 2010. Men sank
sjoner fra avdelingsledelsen var et unntak.
Det finnes ingen klar fasit på mange av de
problemstillingene vi tar opp i dette num
meret av Journalen. Men forhåpentligvis har
vi klart å favne om noen av de mest aktuelle.
Hvis ikke får du bare si i fra.
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– Problemet er dårlig ledelse,
ikke manglende ytringsfrihet
Fylkeslege Petter Schou mener ytringsfriheten er god i helsevesenet.
Han tror at det mange leger opplever som manglende ytringsfrihet i stedet
dreier seg om dårlig ledelse.
FOTO: STURLASSON

KRISTIN MACK-BORANDER

– Min erfaring er at ytringsfriheten, som
en hovedregel, er like god i offentlig norsk
helsevesen som i all annen offentlig virk
somhet.
Men jeg tror at mange leger og annet
helsepersonell blander sammen dårlige sty
ringssystemer og dårlig ledelse med mangel
på ytringsfrihet. Gode ledere styrer ut fra
signaler «nedenfra», ikke minst fra dyktige
fagfolk. Svake og usikre ledere innfører et
autoritært styresett med mange nivåer og
med lite konstruktiv motstand i ledergrup
pen, sier fylkeslege i Oslo og Akershus, Pet
ter Schou.

«Jeg tror det er lett for
norske leger å si ifra.
Opptrer de ryddig har
de både opinionen og
media på sin side»
PETTER SCHOU, FYLKESLEGE

Styringsmessig amatørmessig. – Jeg tror
det er lett for norske leger å si ifra. Opptrer
de ryddig har de både opinionen og media
på sin side. Problemet er, og har vært
lenge, at mange kolleger opptrer styrings
messig amatørmessig. De svir av en masse
energi før noe som helst er under formell
diskusjon og i feil fora, og de bruker i til
legg en masse energi på omkamper etter at
et vedtak er fattet – enkelte ganger fordi
prosessen har vært lite involverende, andre
ganger ut fra ren særinteresse eller fordi
man er uenig i flertallsvedtaket.

«Svake og usikre ledere
innfører et autoritært
styresett med mange
nivåer og med lite
konstruktiv motstand
i ledergruppen.»
I henhold til Helsepersonelloven, § 17,
plikter leger og annet helsepersonell å
melde fra til tilsynsmyndighetene om
forhold som kan medføre fare for pasien
ters sikkerhet.
– Jeg har ikke tall på hvor mange
varslingssaker som kommer, men vi mot
tar i alle fall et to-sifret antall bekymrings
meldinger i året, og alle disse er jo i praksis
en varsling. De fleste gjelder systemet,
manglende ressurser og liknende, mens
noen gjelder enkeltkolleger man mener
begynner å svikte på en eller annen måte.
Et fåtall dreier seg om seksuelle overgrep.
Alle varsler tas alvorlig, men vi forsøker
skille ut hvilke som truer pasientsikker
heten og hvilke som er en budsjettdisku
sjon, sier Petter Schou. ■

Legeforeningen: – Problemene øker
TRYGVE MONSEN

– Ukentlig får vi henvendelser fra medlem
mer som forteller om problemer med å
varsle om det de mener er kritikkverdige
forhold, sier forhandligssjef i Den norske
legeforening, Hanne Gillebo-Blom.
Hun har ingen statistikk å slå i bordet
med, men merker at problemet øker.
– Vi ser at antallet henvendelser til oss
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øker. Det gjelder særlig fra leger som job
ber i helseforetak. Legene er i økende grad
bekymret for utviklingen i sykehusene,
både når det gjelder arbeidsforholdene og
pasientbehandlingen, men er engstelige for
å si i fra, sier hun.
Det har lenge vært kjent at misnøyen
med utviklingen i sykehusene øker blant
helsepersonell. De opplever et ensidig øko
nomisk innsparingsfokus, for lav bemanning

i forhold til oppgavene og for lite fokus på
kvaliteten på pasientbehandlingen.
– Mange leger opplever at å melde i fra
ikke hjelper – at de ikke blir hørt. Andre
opplever at det ikke er aksept for å melde
i fra, og er basert på erfaring bekymret for
negative sanksjoner hvis de sier i fra.
Vi er bekymret for manglende kultur
for åpenhet om kritikkverdige forhold, sier
Hanne Gillebo-Blom. ■

FOTO: UIO

Varsling går ofte bra
Når noen varsler om kritikkverdige forhold
i arbeidslivet generelt, viser det seg at det i
mellom 50 og 70 prosent av sakene også
skjer noe positivt. Mellom 7 og 18 prosent av
varslerne opplever negative konsekvenser.
TRYGVE MONSEN

Dette er noe av konklusjonene som pro
fessor Marit Skivenes ved Universitetet i
Bergen trekker etter flere års forskning
om hva som skjer når noen melder fra om
det de mener er kritikkverdige forhold.
I to bøker, «Varslere» fra 2005 og
«Åpenhet, ytring og varsling» fra 2012
har Skivenes i samarbeid med forskningsleder Sissel C. Trygstad i Fafo undersøkt
omfanget av varsling og hva som skjer
når noen melder fra. Og tallene viser
at det ikke alltid får dramatiske kon
sekvenser for den som sier ifra.
– Når kritikkverdige forhold opp
dages, er normen i norsk arbeidslivet
at det varsles. Slik varsling har effekt i
mellom 50 og 70 prosent av sakene, sier
professor Skivenes.
– Det mangler ikke dramatiske
enkelthistorier om varslere som rammes
hardt etter at de har meldt fra om det
de mener er kritikkverdige saker. Men
det viser seg at ikke mer enn mellom 7
og 18 prosent av varslerne har negative
erfaringer, sier Skivenes.
Det er ikke uvanlig at tillitsvalgte og
verneombud bistår arbeidstagere som
varsler.
Siden 2007 har arbeidsmiljøloven
hatt bestemmelser om de rettigheter
arbeidstakere har når kritikkverdige
forhold oppdages.
Videre er det bestemmelser om
hvordan varslere skal behandles. Det
heter blant annet at «gjengjeldelse mot
arbeidstaker som varsler er forbudt», og
at arbeidsgiver «har plikt til å legge for
holdene til rett for varsling».
Nesten syv av ti tillitsvalgte og
verneombud mener at de kritikkverdige
forholdene opphørte eller at det skjedde
en klar forbedring når noen melder fra.
Bare tre prosent svarte at det ble en for
verring av forholdene etter at noen sa
fra.
Det er også blitt tryggere å varsle,
fremgår det av forskningen til Skivenes
og Trygstad.
Varslingsrutiner blir vanligere i arbeids
livet, viser det seg. Dette forklares særlig
med at bestemmelsene om varsling er

FAKTA
VARSLER
En varsler er:
(1) En arbeidstaker som sier ifra
(2) til en person eller instans som kan
gjøre noe,
(3) med et begrunnet kritikkverdig
forhold på arbeidsplassen, og
(3) at arbeidstaker har sagt ifra internt
i virksomheten uten at det innen
rimelig tid har resultert i diskusjoner
om, eller endringer i, det kritikkverdige forholdet. Sistnevnte kan
fravikes.
(Ref. Marit Skivenes og Sissel C. Trygstad)

VARSLING
Slik er bestemmelsene
i Arbeidsmiljøloven
§ 2-4. Varsling om kritikkverdige
forhold i virksomheten
(1) Arbeidstaker har rett å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten.
(2) Arbeidstakers fremgangsmåte ved
varslingen skal være forsvarlig.
Arbeidstaker har uansett rett til å
varsle i samsvar med varslingsplikt eller virksomhetens rutiner for
varsling. Det samme gjelder varsling
til tilsynsmyndigheter eller andre
offentlige myndigheter.
(3) Arbeidsgiver har bevisbyrden for
at varsling har skjedd i strid med
denne bestemmelsen.

HELSEPERSONELLOVEN
§17. Opplysninger om
forhold som kan medføre
fare for pasienter
Helsepersonell skal av eget tiltak gi
tilsynsmyndighetene informasjon om
forhold som kan medføre fare for pasienters sikkerhet.

kommet inn i lovverket. Viktig er det
også at varsling i økende grad ansees
som å være en del av en god virksom
hetsstyring.
Innenfor helse og omsorg er det plikt
til å melde fra om skader, uhell, nestenuhell og uventede og unaturlige døds
fall. ■

– Jeg er
ikke så
modig
PER HELGE MÅSEIDE

Torgeir Bruun Wyller (bildet) er blitt
den systemkritiske helsetjenesteaksjonens
ansikt utad, sammen med journalist og
kreftpasient Lise Askvik. Til daglig er han
professor i geriatri ved UiO og overlege
ved Medisinsk klinikk OUS. – Jeg får ofte
høre fra kolleger og studenter at jeg er så
modig som sier fra, sier han. Selv synes
han ikke det.
– Jeg har ikke følt noen forsøk på
repressive tiltak, sier han. Selv har han
tenkt at han sitter trygt som fast ansatt
både ved universitetet og ved OUS, og at
han er blitt en person ikke kan tas fordi
han raskt ble profilert som en talsmann
for Helsetjenesteaksjonen. – Jeg kom høyt
på banen veldig tidlig og det vil være en
større belastning å ta meg, enn å ikke ta
meg, sier han. - Men jeg kjenner mange
LIS-er, som sier at om de hadde sagt det
samme, så hadde de ikke fått forlenget
vikariatene sine, sier han.

«Det vil være en
større belastning å
ta meg, enn å ikke
ta meg.»
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Fikk munnkurv av arbeidsgiver og
oppreising av Sivilombudsmannen
– Legers frihet til å ytre seg er langt større enn kravet til lojalitet oppover.
De fleste leger er ikke klar over dette. Ytringsfriheten ligger der juridisk,
nå gjelder det bare å få brukt den, sier varsleren Bjørn Lichtwarck.
KRISTIN MACK-BORANDER

Lichtwark er sykehjemslegen som
advarte mot konsekvensene av
å legge ned en rekke sykehjems
plasser. Det likte Rana kommune
dårlig.
– Generelt er det for stor lojalitet
oppover til ledelsen og for lite
lojalitet til faglig integritet og
pasientene vi er satt til å hjelpe.
På mellomledernivå læres man
opp til at lojalitet til systemet er
det viktigste. I kommunene råder
en «lederskole» med sterk grad av
kontroll og såkalt omdømmebyg
ging. Dette går ut på at uansett
hvordan det er innad, skal man
være positiv utad. Antagelig er
det en konsekvens av at man
prøver å drive kommunene etter
ideologien fra privat sektor, sier
han.
Høsten 2013 fikk Lichtwarck
føle kommunens kontrollbe
hov på kroppen. Gjennom to
utspill i lokalavisen advarte
han mot konsekvensene av å
legge ned 36 sykehjemsplasser.
Medieoppslagene førte til at
han fikk en skriftlig refs, en tilrette
visning, fra kommunens toppledelse.
«Arbeidsgiver forventer en høyere grad av
lojalitet fra ledere», skrev rådmannen.
– Tilrettevisning er den mest forsiktige
sanksjonen de har, men det er likevel en
veldig tydelig beskjed om munnkurv, sier
Lichtwarck.
Måtte beklage. I samarbeid med Lege
foreningen ble saken klaget inn til Sivilom
budsmannen som var klar i sin uttalelse:
Kommunen måtte trekke tilbake tilrette
visningen, de måtte beklage prosessen
og endre sitt medie- og etikkreglement,
hvilket ble gjort.
– Et av de viktigste poengene til Sivil
ombudsmannen er at man som fagperson
og offentlig ansatt har et såkalt «vidt
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Gjennom to utspill i lokalavisen advarte sykehjemslege Bjørn Lichtwarck mot konsekvensene
av å legge ned 36 sykehjemsplasser. Medieoppslagene førte til at han fikk en skriftlig refs, en
tilrettevisning, fra kommunens toppledelse.
FAKSIMILE FRA RANA BLAD 25.10.2013

«Politikerne som bestemmer hvilket helsevesen
vi skal ha, er helt avhengige av vår tilbakemelding
for å ta gode beslutninger.»
spillerom» til å gi uttrykk for sin mening
i offentligheten. Ytringsfriheten går langt
foran lojaliteten til arbeidsgiver. I mitt til
felle fikk kommunen klar beskjed om at
de innskrenket ytringsfriheten mer enn
de hadde hjemmel til. Dette bør bli mer
kjent. Så lenge leger ikke tar i bruk den

friheten de faktisk har til å si fra, får vi
ingen god opplyst offentlig debatt bestående
av fagpersoner. Og det er svært uheldig –
politikerne som bestemmer hvilket helse
vesen vi skal ha, er helt avhengige av vår
tilbakemelding for å ta gode beslutninger,
sier Lichtwarck. ■



Etter at Bjørn Lichtwarck klaget tilrettevisningen inn til Sivilombudsmannen som var klar i sin
uttalelse, måtte kommunen måtte trekke tilbake tilrettevisningen og beklage prosessen og
endre sitt medie- og etikkreglement.
FAKSIMILER FRA RANA BLAD, NRK OG NETTAVISEN

Her står det en annonse
i papirutgaven.
Av hensyn til reklameregler,
er denne tatt ut av den
elektroniske utgaven.
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Rundreise i en fryktkultur
Allmennpraktiker/1.amanuensis og fagbokforfatter, Eli Berg, ble så rystet
av historiene hun fikk høre da hun holdt foredrag for noen av landets tillits
valgte, at hun bestemte seg for å undersøke dem nærmere.
KRISTIN MACK-BORANDER

Avgjørelsen førte til en reise rundt i landet
hvor hun intervjuet overleger og allmenn
praktikere som hadde møtt motstand fra
sine overordnede etter å ha kommet med
bekymringer eller endringsforslag. Resul
tatet ble boka «Hold munn eller gå! Makt
og avmakt i helsevesenet».
– Og hva hadde de å fortelle, disse legene?
– Det de fortalte var utrolig nedslående.
Det var historier om trakassering, trusler,
represalier, usaklige oppsigelser, i enkelte
tilfeller gikk det til og med så langt at de
endte opp med arbeidsrettssaker.

Eli Berg mener en
fryktkultur råder
blant ansatte i
norsk helsevesen.
Intervjuer med
overleger og
allmennpraktikere som har møtt
motstand etter å
ha kommet med
bekymringer og
endringsforslag
er nå blitt til boka
«Hold munn
eller gå! Makt og
avmakt i helsevesenet.»

– Var det verre enn du hadde trodd?
– Mye verre, jeg hadde ingen anelse om
at det ble brukt så mange stygge metoder
i det offentlige.
Det mest graverende var å se at arbeids
giver oppkonstruerte feil som gikk på
person i stedet for å holde seg til sak. For
eksempel kunne overlegers påpekning av
triksing med diagnoser føre til at ledelsen
hevdet at vedkommende var faglig ueg
net, at han eller hun utgjorde en fare for
pasientenes liv og helse. Det var også
skremmende å se hvilke metoder som ble
brukt for å få tillitsvalgte fjernet.
– Å ty til slike metoder høres voldsomt
ut. Er det virkelig tilfelle?
– Ja, dessverre. Man kan spørre seg hvem
det er som blir ledere. Det er ikke mitt
forskningsfelt, så jeg skal ikke uttale meg
om det, men jeg har gjort meg mine
tanker. Og så er det et annet aspekt, nem
lig at vi har et system med incentiver hvor
det lønner seg å være «best i klassen». De
«flinkeste» belønnes med mer penger. Det

«Jeg hadde ingen anelse
om at det ble brukt så
mange stygge metoder
i det offentlige.»
12
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er bare det at denne flinkheten måles ut
fra parametere som antall fristbrudd og
liggedøgn og den slags; mål som ikke
egentlig sier noe om hvor god pasientbe
handlingen faktisk er. Man lager konkur
ranse, men helsevesenet er ikke ment for
konkurranse, det er ment som en tjeneste
for syke folk.
– Vil du si at ytringsfriheten er svekket?
Og er det er en fryktkultur blant ansatte
i norsk helsevesen?
– Absolutt. Det er en klar mangel på
ytringsfrihet og en fryktkultur som råder
flere steder i landet. Jeg har bevisst ikke
snakket med yngre leger i sykehus fordi
de ofte ikke har faste stillinger og naturlig
nok er redde for å si i fra. Dem jeg har
intervjuet er overleger og allmennprak
tikere med lang erfaring – oppegående,
modige, kunnskapsrike og faglig sterke
kolleger. Noen historier har endt tragisk.
Enkelte er blitt så knust at de har vært
inne på tanken å ta sitt eget liv, andre er
uføretrygdet. Krenkelsene har for noen
kolleger blitt opplevd så dyptgripende
at de ikke har klart å reise seg igjen. Og
dette er ikke snakk om kverulanter. Jeg
har satt meg godt inn i sakene. I tillegg
til å snakke med informanter, har jeg lest
dokumenter. Jeg er ikke i tvil om trover
digheten i det de forteller.
– Hva er årsaken til denne fryktkulturen?
– Den henger nok blant annet sammen
med innføringen av foretaksreformen,
et barn av New public management
(NPM), eller «modernisering av offentlig
sektor» som det heter, med blant annet
omdømmebygging, lojalitet til ledelsen
foran lojalitet til pasientene, og mål– og
resultatstyring. Reformen har elementer
av mistillit og kontroll. Den har snudd
ansvarsfordelingen fullstendig på hodet,
ikke bare i helsevesenet, men også i andre
sektorer som skoler, universitet, politiet
og NAV for eksempel. Å skulle etterlikne
produksjonsbedrifter blir helt feil når
det er folk vi skal ta vare på. Vi snakker
om problemløsende institusjoner, ikke
vareproduserende bedrifter. Allerede før
helseforetaksreformen ble innført, viste
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«Noen historier har endt tragisk. Enkelte er blitt
så knust at de har vært inne på tanken å ta sitt
eget liv, andre er uføretrygdet.»

Har du lyst til å
skrive for leger,
medisinstudenter
og allmennheten?

forskning at dette ikke er lønnsomt hverken
faglig eller økonomisk.

For mer for informasjon se
www.fagbladetjournalen.no

– Har du noen råd til dem som skal si ifra
eller varsle?
– Som flere av mine informanter presiserte
så er det for det første viktig å være saklig,
redelig, og tydelig i det man legger fram.
Flere har presisert hvor vesentlig det har

vært for dem å drøfte sakene på forhånd
med kolleger de kan stole på. Noen har også
tenkt høyt sammen med venner og familie.
Alle jeg snakket med underveis i prosjek
tet poengterte hvor viktig støtte fra Lege
foreningen har vært både for beslutningen
om å ta bladet fra munnen, men også når
ting har skåret seg ved framlegg overfor ett
eller flere ledernivåer, sier Eli Berg. ■



Les mer på www.fagbladetjournalen.no
På våre nettsider kan du lese et lenger intervju med Eli Berg der hun redegjør for hvilke grep
hun mener det er nødvendig å ta for å få et bedre offentlig helsevesen.

Her står det en annonse
i papirutgaven.
Av hensyn til reklameregler,
er denne tatt ut av den
elektroniske utgaven.
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– Jeg er en pest og
en plage fordi jeg
har fjernet noen av
keiserens klær
Overlege ved Røntgenavdelingen, UNN HF, Tromsø,
Jan Størmer, mener det har skjedd en endring med
tiden. Han studerte i utlandet og hadde med seg en
sentraleuropeisk og mer paternalistisk kultur; at leger
skulle si fra og bli hørt, var en selvfølge. Han var lite
forberedt på kulturen i det norske helsevesenet.
KRISTIN MACK-BORANDER

– I de første yrkesårene opplevde jeg ikke
at det var noe problem å si fra, klimaet var
preget av åpen meningsutveksling. Jeg ble
godt mottatt og min lokaltilknytning og den
kulturforståelsen som følger med, ble vel
verdsatt. Den gang var det helsepersonellet
som var sykehuset, de andres rolle var å til
rettelegge, sier Størmer.
– Jeg tror mange nyutdannede leger får en
aha-opplevelse når de er ferdig med studi
ene og skal begynne å praktisere yrket sitt. I
utgangspunktet var legeyrket en kunst hvor
det var naturlig å etablere en pasientrelasjon
basert på tillit, ansvar og omsorg – kall den
gjerne paternalistisk. Endringer i lovverket
rundt tusenårsskiftet førte til endrede ramme
betingelser som har erstattet relasjonene bygd
på tillit med et kontroll– og rapportregime.
Man har på et vis gjort opp regning uten
vert ved å innføre nye spilleregler hvor man
har tatt for gitt at legene fortsetter å opptre
som tidligere – under totalt endrede ramme
betingelser.
– Ønsker du den gamle paternalismen tilbake?
– Jeg ønsker at de som møter pasientene
og sitter med det medisinskfaglige ansvaret
for pasientbehandlingen, har en tydeligere
stemme i de administrative beslutningspro
sessene i helsebyråkratiet, ikke at vi blir mar
ginalisert og ofte totalt overkjørt, som nå. Når
de som sitter med det administrative ansvar
for tilretteleggelsen av vår pasientrettede
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arbeid får oss til å føle oss som samlebånds
arbeidere er det grunn til å rope et varsko.
– Vår oppgave er ikke å produsere gjen
stander. Arbeidsgiver lar oss føle at vi er ele
menter i en produksjonslinje hvor industrielle
rapporteringsmekanismer er eneste evaluer
ingskriterium. Argumentasjonen har i økende
grad blitt: «Er du ikke fornøyd, så slutt! Det
står mange i kø og ønsker seg jobben din».
Egenskaper som kan assosieres med tradi
sjonelle verdier som langsiktighet, lokal
tilhørighet og kulturforståelse, blir stadig
mindre vektlagt, sier Størmer.
– Liberaliseringen i arbeidsmarkedet har
åpnet for en type fleksibilitet for arbeids
giverne hvor de industrielle verdiparametere
lett overkjører tradisjonell praksis – uten
noen form for evaluering av konsekvensene.
– Du har varslet på flere nivå i ditt helseforetak. Er du i ferd med å bli en slags supervarsler? Er du en kverulant?
– Kverulantstemplet er en av risikoene du
utsetter deg for å få når du varsler. Det er
tre forhold jeg har varslet på: Kvaliteten på
helsetjenestene i eget fagfelt, arbeidsmiljøet
i egen avdeling, og det jeg mener kan være
korrupsjon. Å få en bekreftelse på det siste
nevnte vil kreve en uhildet granskning eller
politietterforskning.
– Min advarsel til andre som måtte føle
seg fristet: Terskelen for å iverksette slike
aktiviteter er høy og synes å være propor
sjonelt knyttet til hvilket samfunnsmessig
nivå de som skal granskes, befinner seg på.
Mitt selvpålagte valg i påvente av en avklar
ing, har vært å distansere meg fra all deltagelse

i virksomheter som kan relaters til den påståtte
korrupsjon inntil saken er avklart. Når HOD
etter fem år lukket min varslingssak i mai 2014
og konkluderte med at de ikke finner grunn
til granskning samtidig som de har full tillit til
Helse Nord RHF, må jeg erkjenne en smule
avmakt i forhold til mine forestillinger om
demokratiske rettigheter og likhet for loven.
– Min første varsling til styret i Helse Nord
i 2009 ble initiert av at foretaksledelsen la til
rette for å videreføre erkjente, og av Riksrevis
jonen påtalte, ulovligheter fra 2003, i en ny
regional anbudsprosess på de største kliniske
IT-systemene. Kostnadsrammen i anbudspa
pirene var på 315-700 millioner. Helsefore
taksledelsen har senere omtalt dette som et
milliardprosjekt.
– En måned etter at jeg hadde varslet, ble
jeg i min stilling som klinisk IKT-leder fra
tatt alle arbeidsoppgaver relatert til varslin
gen. De femten forutgående år hadde jeg
gitt avkall på klinikerkarrieren for å bidra

– Liberaliseringen i arbeidsmarkedet har
åpnet for en type fleksibilitet for arbeidsgiverne hvor de industrielle verdiparametere
lett overkjører tradisjonell praksis – uten
noen form for evaluering av konsekvensene,
mener Jan Størmer.
FOTO: ØYSTEIN SOLVANG

i implementeringen av nye kliniske IKTløsninger – på klinikkens premisser. Det var
en meningsfylt aktivitet, som jeg hadde øns
ket å videreutvikle, men som jeg måtte se
kuttet som følge av varslingen.
Hadde det ikke vært for at jeg hadde en
skriftlig avtale som garanterte meg en retur til
klinikken, ville jeg ha blitt avskjediget umid
delbart. Nå er jeg også kommet i en alder
hvor jeg snart skal pensjonere meg, så jeg
løper redusert risiko for oppsigelse. I tillegg
har jeg fått varslervern, det vil si at det er opp
til arbeidsgiver å bevise at eventuelle tiltak, for
eksempel oppsigelse, ikke er ledd i en hevnaks
jon. Dette er arbeidsmiljøloven veldig klar på,
så jeg har jeg fortsatt tillit til lovens beskyttelse.
– Helseforetaket ville nok helst sett meg
langt bort fra deres virkefelt. Jeg er en pest og
en plage for dem fordi jeg har fjernet noen av
keiserens klær.
– Er det mange som ikke tør å si fra?

– Ja, mange kolleger er tause på grunn av
frykt, og de er grunnleggende ulykkelige
fordi de jobber i en organisasjon preget av
en fryktkultur. Dette gjelder særlig dem som
ikke har faste stillinger. Og så tror jeg det er
mye taushet på grunn av avmakt som skyldes
en kombinasjon av stor arbeidsbelastning,
liten innflytelse over egen arbeidssituasjon
og en stadig mer autoritær og distansert
administrasjon.
– Kan det være at endel leger ikke sier i fra
rett og slett fordi de er fornøyde og trives?
– Ja, det anser jeg som sannsynlig. Enkelte
ledere og mellomledere klarer, innenfor
aktuelle rammer, å praktisere et lederskap
på klinikernes premisser der de skaper et
arbeidsmiljø basert på tillit og romslighet.
Dette er oftest tilfelle i de mer prestisje
tunge fagene som kirurgi og kardiologi. Mitt
inntrykk lokalt er at det ikke er samme frus
trasjon i alle avdelinger.

– Har det vært noen personlige omkostninger ved å ta rollen som varsler?
– Det blir for personlig å komme inn på
her, men jeg kan si at omkostningene ikke
er ubetydelige. Man blir svært sårbar. Jeg
har gjort meg tanker om hva som vil skje
hvis livet skulle ha mer i ermet, for eksem
pel hvis jeg eller mine nærmeste ble ram
met av alvorlig sykdom eller andre, store
uforutsette påkjenninger. Samtidig er job
ben som røntgenlege full av livsskjebner og
tragedier, noe som setter mine egne utfor
dringer i perspektiv. Pasientkontakt gir meg
inspirasjon.
– Vi er pasientenes advokater i et
system hvor alternative valgmuligheter er
begrenset. Den åpne og uforbeholdne til
lit de formidler i dialogen rundt diagnos
tikk og behandling, kan være overveldende.
Derfor er det så frustrerende at vi som
behandlere ikke får den samme tillit fra de
som skal tilrettelegge vår arbeidshverdag. ■
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15

ILLUSTRASJONSFOTO: COLOURBOX

N YHETER

Alkohol er fortsatt det
viktigste rusmiddelet
Personer med et skadelig alkoholforbruk er bare unntaksvis uten andre sykdommer.
De bruker helsevesenet lite, og tilleggslidelsene er ofte dårlig behandlet.
AV OLE KRISTIAN LOSVIK, HELSELOSEN.NO

Spesialist i samfunnsmedisin Erling Dalen
har sammen med Jostein Holmen og Hans
M. Nordahl gjort en grundig kartlegging av
den somatiske helsetilstanden til 155 pasienter
ved Ruspoliklinikken ved Sykehuset Levanger.
Bare fire av dem var somatisk helt friske. Hos
de øvrige 151 fant legene til sammen 765 diag
noser. Disse hadde et sted mellom en og 12
somatiske sykdommer. Gjennomsnittsalderen
var 41 år, de fleste var menn og for de fleste var
alkohol det foretrukne rusmidlet. Studien er
publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening.
Mange hjertesyke. – Litt over halvparten
brukte alkohol som eneste rusmiddel. En av
tre brukte alkohol som ett av flere rusmidler,
så alkohol var det desidert hyppigst brukte
rusmiddel i vår undersøkelse, forteller Erling
Dalen.
– Noen brukte bare cannabis, amfetamin
eller benzo-stoffer, og mange brukte flere stof
fer selv om de gjerne hadde foretrukne stoffer,
sier han.
Det ble utført ekkokardiografisk under
søkelse av 107 pasienter og funnet hjertesyk
dom hos nesten en tredel av dem, sier Dalen.
Ubehandlede. I snitt hadde pasientene over
fire somatiske sykdomsdiagnoser. Mange av
diagnosene var ubehandlet eller ufullstendig
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behandlet uten at dette ble nærmere under
søkt.
– Vi fant mye tannsykdommer, sykelig
overvekt, forhøyet blodtrykk og redusert syn.
Av alvorligere diagnoser hadde ni pasienter
sukkersyke, åtte var smittebærere av hepatitt
C-virus, det ble funnet kronisk betennelse i
tarm, nyresvikt, leversvikt og kreft.
Lite kontakt med fastlegen. Tre av fem pasi
enter oppga å ha god eller akseptabel kontakt
med fastlegen. De resterende oppga enten
dårlig kontakt, manglende kontakt, ville ikke
svare på spørsmålet eller hadde nettopp skiftet
fastlege, sier Dalen.
– De fleste fastlegene gjør en god jobb i
forhold til ruspasientene. En for stor andel
føler seg likevel for dårlig sett og ivaretatt av
fastlegen, sier Dalen.
Må tas på alvor. Pasienter med rusprob
lemer bør prioriteres hos fastlegen, mener
Dalen. – Sentrale elementer er tidsbruk,
grundige undersøkelser og samarbeid med
andre innen tjenesteapparatet. Det bør
settes av god tid til skikkelige anamneser
og undersøkelser både somatisk, psykisk
og rusmessig. Mange har i tillegg behov for
ansvarsgrupper. De må i tillegg følges opp
med gjentatte kontroller. Disse pasientene

krever som alle andre pasienter å bli tatt på
alvor, sier han.
I tillegg til at fastlegene kan bli bedre, så
mener han at også spesialisthelsetjenesten kan
bidra mer.
– Vi anbefaler at alle pasienter som henvises
til ruspoliklinikken blir somatisk undersøkt
ved behandlingsstart. Funn og påstartet eller
anbefalt behandling må meddeles fastlegen,
som må ha og skal ha oppfølgingsansvaret,
mener Dalen.
Krevende pasienter. – Fastlegeordningen er
en god mulighet for disse pasientene. Disse
pasientene er også på «listen». De har større og
mer sammensatte behov enn de fleste. Mange
trenger at både ektefelle, barn, barnevern, evt.
arbeidsgiver og NAV trekkes inn for å komme
til gode resultat til alles beste. Dalen forteller
at det kan være noen utfordringer med rus
brukene på «listen»: Redusert betalingsevne,
uro på venterom og kontor, mas om vanedan
nende tabletter, manglende oppmøte til avtalte
timer og oppmøte utenom timene.
– Noen av disse utfordringene må tas opp
direkte med pasienten, mens andre tas opp i
samarbeidsmøter. Det kan avtales bistand til
henting og bringing og til betaling for tjenest
ene. Videre kan uro og utidig oppmøte også
være tema i samarbeidsmøter, sier Dalen. ■

JOURNALEN I NYHETENE
10. februar hadde sjefredaktør Charlotte Haug
i Tidsskrift for Den norske legeforening sin
siste arbeidsdag. Samme dag ble det kjent gjennom
en nettsak i bmj.com at sjefredaktørene i Annals of
Internal Medicine, BMJ, JAMA, Lancet, New England Journal of Medicine og PLoS Medicine hadde
skrevet protestbrev til Legeforeningen og forsøkt å
hindre Haugs avgang.
Journalen omtalte saken som ble lest med interesse
både av våre og Dagens Medisins lesere.

Ny legepresident?
Leder av Norsk forening for allmenn
medisin (NFA), Marit Hermansen, vil bli
ny legepresident. Hun har Allmennlege
foreningen (Af ) i ryggen.
PER HELGE MÅSEIDE

– Jeg kommer fra en utradisjonell posisjon. Tradisjonelt har presi
dentene kommet fra de store yrkesforeningene, mens jeg kommer
fra den fagmedisinske aksen. Akkurat nå tror jeg det er en god
posisjon, sier hun til Dagens Medisin.
– Regner du med å ha alle allmennlegene i ryggen, eller frykter
du motkandidater fra allmennlegenes yrkesforening, Allmennlegeforeningen (Af)?
– Jeg frykter ikke motkandidater. Men det er fordi jeg har dyp
respekt for den demokratiske prosessen som et slikt valg er. Jeg
har bred støtte i allmennlegemiljøet. Alle de allmennmedisinske
landsstyredelegatene er kontaktet og mitt kandidatur er behand
let i styret til både NFA og AF. Dette har jeg brukt god tid på
før jeg meldte mitt kandidatur. Samtidig vet jeg at det vil være
delte meninger om enhver som stiller til valg i foreningen. De
motkandidatene som kommer, vil gi god debatt opp mot Lands
styremøtet, sier hun til Journalen.

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

– Betyr dette at Allmennlegeforeningen stiller seg bak deg?
– Ja.
Hermansen sier hun spesielt vil kjempe for å styrke det
offentlige helsevesenet:
– Nå synes jeg at vi ser signaler på at pasienter fortviler og mis
ter troen på en helsetjeneste som ikke er forutsigbar. De opplever
at tanken om at alle skal ha lik rett til helsetjeneste er truet. Da
må vi gå inn og se på hva som ikke fungerer og ikke pøse på med
nye reformer uten å lytte til de som faktisk utøver faget, sier hun
til Dagens Medisin.
Marit Hermansen har de siste fire årene vært leder av Norsk
forening for allmennmedisin (NFA) og hun har sittet i Sentral
styret i Legeforeningen i to år.
Presidentvalget skjer på Legeforeningens landsstyremøte 27.–29.
mai i Trondheim. ■
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A N ME LDER
GEIR SVERRE BRAUT

Braut er seniorrådgiver ved Forskningsavdelingen ved Stavanger universitetssjukehus,
professor i helsefag ved Høgskulen Stord/Haugesund og har tidligere vært assisterende
direktør i Statens helsetilsyn og fylkeslege i Rogaland.

Utfordrande, men interessant sjanger
«...når det kjem til
årsaksanalysane
tykkjer eg at mange
av forfattarane tek
ganske lett på dei»

Denne boka føyer seg inn i ei rekkje av
tekstar med mishagsytringar om den norske
helsetenesta. Det er vanskeleg å seie nøyaktig
når denne «skriftserien» starta. Boka Veien til
Karlsvogna som journalist og pårørande Jon
Magnus gav ut i 1999, med fokus på dei mise
rable forholda ved Ullevål sjukehus, kan vere
eit rimeleg startpunkt.
Desse tekstane har nokre fellestrekk som
gjer at eg vel å sjå på dei som tilhøyrande
ein eigen sjanger. Dei er jamt over vel
skrivne. Innhaldet er godt grunngitt og
vurderingane byggjer i stor grad på etter
retteleg empiri. Men dei presenterer ei vin
kling, med få om nokon motsegner og lite
med samanlikningar opp mot veldefinerte
alternativ. I det offentlege rommet blir dei
presenterte og drøfta som nyhende. Sjel
dan eller aldri blir dei møtte med tekstar
innanfor same sjangeren med innhald
som utfordrar synspunkta. Dei som har
det konkurrerande innhaldet (les: departe
mentet, kommunane og helseføretaka),
skriv ikkje slike tekstar. Dei lagar meld
ingar, proposisjonar og budsjett. I blant
dukkar det opp tekstar frå Helsetilsynet
eller Riksrevisjonen, som ofte stadfestar
påstandane til dei som kritiserer. Men
utfordrarane, helsemakta og kontrollørane
held seg til sine sjangrar og har få om
nokon møteplassar der meiningane kan få
brytast og utviklast over lengre tid.
Denne boka nyttar brevforma som reto
risk grep. Medrekna redaktøren har 18
personar gitt tilkjenne sine vurderingar av
tilstanden i den norske helsetenesta, og
kome med oppfatningar om kvifor det er
slik. Tekstane er gjennomgåande lette å lese
og alle som har eit minstemål av kjennskap
til korleis helsetenesta fungerer, vil kjenne
seg att i mykje, kanskje det meste, av det
som brevskrivarane har sett og opplevd.
Så langt, så godt. Men når det kjem til
årsaksanalysane tykkjer eg at mange av
forfattarane tek ganske lett på dei. Øko
nomar blir jamt over sett på som noko
som helsetenesta skulle ha vore fridd frå.
Økonomifaget som ein reiskap for å hindre
sløsing kjem ikkje fram. Nokre tekstar
legg til grunn at det er fagfolka som skal
vere dei absolutt normerande, og attpåtil
dei som alltid tenkjer på pasientens beste.
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Andre tekstar (sjå t.d. s. 18) utfordrar
denne idyllen kraftig.
Midt oppi alle desse breva dukkar
«helsepoeten» Sverre Støren opp med
nokre prosaprega dikt. Dei er spennande,
fordi dei viser korleis poesi kan frigjere
oss frå tid og stad, og halde like sterkt
fokus på det som er sakleg og vesentleg
som dei prosaprega breva.
ASKVIK, LISE (RED.)
HELSESVIKET
– BREV FRA HELSEVESENET
Aschehoug, 2015
ISBN 9788203295300
NOK 299,- (Ebok 129,-)

«Alle som har eit
minstemål av kjenn
skap til korleis helse
tenesta fungerer, vil
kjenne seg att i mykje,
kanskje det meste,
av det som brev
skrivarane har sett
og opplevd»

Det er mange brev som hadde fortent sær
lege kommentarar. Eg skal berre vise til eitt.
Line Fuglehaug skriv til bestemor si, som er
90 år. I starten av brevet er det ei forteljing
frå 1948 då bestemora måtte ta toget frå
banemeisterbustaden på fjellet ned til
bygda med den avdøde sonen sin i armane.
I eit slikt lys blir det lettare også å kritisere
alt det som ikkje fungerer i ei helseteneste
som dei fleste av oss ikkje vil unnvere.
Boka bør også vere ei sterk påmin
ning om at den lovpålagde teieplikta til
helsepersonellet skal verne pasientane,
ikkje helsepersonellet, helsetenesta eller
styremaktene. Forordet til redaktøren bør
minne oss om det. Men det gjer faktisk
også helsepersonelloven. I § 17 er det
krav om at helsepersonell skal seie frå om
forhold som er til fare for tryggleiken i
tenesta. Breva i denne boka gir eit tydeleg
bilete av at det ikkje er frykta for represaliar
frå tilsynet som er viktigaste årsaka til at
dette ikkje skjer. Det har meir å gjere med
helsetenesta sine eigne aktørar, på alle nivå,
har funne seg vel til rette bak lukka dører.
Slike bøker som dette kan vere med på
å opne desse dørene, men det føreset at
denne sjangeren finn sitt møtepunkt i
noko. Kanskje kan dei årlege meldingane
frå Helse- og omsorgsdepartementet til
Stortinget om kvalitet og pasienttryggleik
bli eit slikt instrument?

K RONIK K

Vold mot barn – legens rolle
Den 4 årige gutten krøp raskt under bordet. Far satt ved siden av,
men det var som om barnet ikke enset ham, der han lå sammenkrøpet
i fosterstilling på legekontoret. Han har ADHD, mente far.

V

old er handlinger som krenker,
skremmer og skader. Barn kan
bli utsatt for fysisk vold, seksu
alisert vold og psykisk vold av
sine omsorgspersoner.
Dessverre avdekker BUP sjelden vold.
I 2006 fant en at 60 % av 18-åringene
som hadde vært til behandling ved BUP.
hadde hatt voldserfaringer i hjemmet,
men bare 0,4 % av sakene var registrert
i BUPs journaler (Reigstad, Jørgensen &
Wichstrøm, 2006). Hvordan kan det være
slik? Når voksne lar være å snakke om det
usagte, hvordan kan barna snakke om det?
Om barna ikke har ord, så kommer
kroppslige symtpomer som søvnvansker,
kløe og vondter i kroppen og uro. Slik
som den lille 4-årige gutten som krøp
under bordet når jeg tok frem steto
skopet. Faren mente han hadde ADHD.
Utredningen ved spe- og småbarnsteamet
konkluderte med reaktiv tilknytnings
forstyrrelse. Til tross for intensiv samspill
hjelp i hjemmet, vedtok Fylkesnemda
omsorgsovertakelse. Barnet strevde for
mye. Foreldrene forsto for lite av hva
barnet trengte.
I tillegg til kroppslige plager strever barn
som har opplevd vold, ofte både med
sosiale vansker og konsentrasjon. Trauma
tiserte barn som viser mye tegn på fysio
logisk aktivering, kan være generelt urolige
og uoppmerksomme. Dette kan mistolkes
som hyperkinetisk forstyrrelse (ADHD).
I artikkelen «Hvordan kan vold mot barn
avdekkes i psykisk helsevern», beskriver
psykolog Liv Røberg hvordan volds
eksponering ofte resulterer i uro, aggressivi
tet og konsentrasjonsvansker hos barn.
En psykologkollega ber meg utføre en
legeundersøkelse på en åtte år gammel gutt
som plages med enkoprese (manglende
kontroll på avføringen, red.anm.).

Å lege betyr å hele. Leger og helsesøstre
er de eneste i samfunnet som har man
dat til å be barnet kle av seg foran oss. Vi
kan dermed se hele barnets hud og kropp
fra topp til tå. På huden kan jeg se alt fra
eksem, til eksoriasjoner (kloremerker, red.
anm.) uten eksem, til blåmerker. Jeg kan
kjenne på pulsen som noen ganger er
langt over hvilepuls og se på hvordan bar
net puster når jeg undersøker mage, lever
og tarmer. Er det en stresset kropp? Eller
puster barnet mens det smiler til meg?
MELANIE EKHOLDT HUYNH
overlege, BUP Vest, Diakonhjemmets
sykehus

Han kommer med sin mor. Når jeg ber
ham kle av seg for å veie ham, stivner han
til. Rister på hodet og tårene triller. Men
ingen ord. Mor gir ham en god og lang
klem, men han er utrøstelig.
I 10 minutter trillet tårene uten en lyd.
I henvisningen fra fastlegen var det
beskrevet belastningsfaktorer som
skillsmisse og far med somatisk sykdom.
Her virket barnet betydelig mer stresset
enn det jeg kunne forvente. Jeg formidlet
til mor diverse årsaker til stress hos barn,
alt fra skillmisse til det å ha blitt utsatt for
vold. Noen dager senere fortalte mor at
hun hadde bedt stefar flytte ut fordi han
hadde slått og mobbet sønnen.
Stress kan føres opp på en kontinuerlig
linje fra normalt stress til betydelig stress.
Normalt stress kan være når besteforeldre
dør eller en venninne flytter. En mor som
er deprimert eller en stefar slår og mobber,
derimot, er en betydelig belastning. Barns
adferd i en uvant litt stresset situasjon, slik
som et besøk på legekontoret, kan også
vurderes. Stress kan vises i alt fra normal
adferd til uvanlige reaksjoner på vanlige
undersøkelser.

Legeundersøkelsen kan gi viktig infor
masjon om barnet er utsatt for stress,
belastninger og vold. Kroppen taler sitt
språk, selv om ordene i første omgang
mangler.
Barnehage, skole og PPT lar ofte være å
stille ukomfortable spørsmål om hjemme
situasjonen. Leger er i en unik posisjon
der de har mandat til å spørre om det
meste under familie og sosialt.
Derfor kjære kolleger, tilby legeunder
søkelser til barn dere henviser til BUP
eller andre instanser. Jo flere barn som blir
undersøkt av lege, jo lettere vil det være å
avdekke psykisk og fysisk vold.

FAKTA
Kroppslige symptomer
på vold og stress

og kroppslig uro.
• SHøvnproblemer
og slitenhet.
• M odepine
• agesmerter og dårlig appetitt.

Reaksjoner på
legekontoret

engstelig, irritabelt eller sint barn.
• EÅtrvåkenhet
ovenfor overraskende
• stimuli (blodtrykksmansjett,
reflekshammer o.l.)

VIL DU SKRIVE KRONIKK TIL JOURNALEN?
Kronikk skal være på 4500 tegn, leveres med portrett av kronikkforfatteren. Kommentar/leserinnlegg skal være på 2500 tegn.
Ta kontakt med redaktør Per Helge Måseide (se kolofon s. 3). Kronikker som kommer på trykk honoreres med en boksjekk.
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F RA FO R EN I N G E N

L EDEREN

St yr et
LEDER
Svein Aarseth
Frysja legekontor

22 02 62 10

svein.aarseth@legeforeningen.no
NESTLEDER
Kristin Hovland, Namf
400 06 400
bedriftslege i Skanska Norge AS
kristin.hovland@skanska.no
Recep Øzeke
22 89 40 00
Oslo universitetssykehus, Aker
recep.ozeke@ous-hf.no
Pernillle Bruusgaard
993 54 445
Sykehjemsoverlege i Sykehjemsoverlegen
pernillebru@yahoo.no
Bjørn Sletvold, Af
Helseetaten, avd. Aker
bsletvold@gmail.com

02180

Marit Kamøy, LSA
Bydel Ullern
marit@kamoey.no

02180

Aasmund Bredeli, Of
22 11 80 80
Oslo universitetssykehus, Ullevål
aasmund.magnus.bredeli@ous-hf.no
Even Holt, PSL
KAL-klinikken AS
eveho@online.no

22 02 68 10

Christer Mjåset
OUS Nevrokirurgisk avdeling
chmja@online.no

22 11 80 80

Vivian Shubira Amundsen
student, NMF Oslo
v.s.amundsen@studmed.uio.no
SEKRETARIAT
Unni Brøter
23 10 92 40
Oslo legeforening
unni.broter@legeforeningen.no

Samfunnsmedisinsk
kompetanse og lederansvar i bydelene
Det er betydelige forskjeller på helsetil
standen i befolkningen i de forskjellige
bydelene i Oslo. Sykdomspanoramaet
er forskjellig – ikke minst uttrykt som
livsstilsykdommer. Det er opp til ti års
forskjell i forventet levealder.

det. Noen bydeler synes nå å mene at
man ikke trenger å ha en bydelsoverlege
knyttet opp mot ledelsen i bydelen,
men at man i stedet kan kjøpe sam
funnsmedisinske helsetjenester fra
fastleger eller fra Helseetaten.

Folkehelseloven er viktig og pålegger
kommunen et stort ansvar for å bedre
folkehelsen i all sin virksomhet. Den
skal også ha ansvar for å ha oversikt
over folkehelsen. Med Oslos bydeler
er det rimelig at dette ansvaret ligger i
bydelene.

Oslo legeforening mener at dette blir
feil. Bydelsoverlegen ivaretar viktige
funksjoner, og særlig den nye Folke
helseloven stiller krav til samfunns
medisinsk kompetanse i alle bydelens
oppgaver. For at bydelsoverlegen skal
få utøve sin funksjon, og for at bydelen
skal kunne nyttiggjøre seg vedkom
mendes kompetanse er det helt sentralt
at bydelsoverlegen har tilstrekkelig stor
stillingsbrøk i bydelen og er knyttet tett
nok opp mot bydelen ledergruppe. Det
er også slik at det er de bydelene som
har innrettet tjenesten slik som har de
mest stabile og fornøyde bydelsover
legene. Oslo legeforening er f.eks.
forundret over at en bydel som Sagene
med ca 38 000 innbyggere nå bare
utlyser en 50 % bydelsoverlegestilling.

«Noen bydeler synes
nå å mene at man
ikke trenger å ha en
bydelsoverlege»

Anita Ingebrigtsen
23 10 92 42
Oslo legeforening
anita.ingebrigtsen@legeforeningen.no
KURSKOMITÉ
Reidar Johansen
leder
Majorstukrysset legegruppe
reidar@doctor.com

22 95 55 90

HELSETJENSETER FOR LEGER
Linda Elise Grønvold
Avdelingsrådgiver
Kjelsås legesenter 22 34 82 00
lindaelisegronvold@hotmail.com
Gro Bjartveit
Frysja legekontor 22 10 62 10
Avdelingsrådgiver
grobjar@gmail.com

Oslo legeforening er en lokalforening
i Den norske legeforening.
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Da Oslo sist hadde en bydelsreform
i 2003–04 klargjorde Byrådsavdelin
gen at det i hver bydel burde være
minst ett legeårsverk knyttet til
bydelsoverlegefunksjonen. Videre sa
man: «For å kunne utøve sin funk
sjon som medisinskfaglig rådgiver,
må bydelsoverlegen ha kort vei til,
og god kommunikasjon med, bydel
ens administrative ledelse. Dette kan
oppnås ved at bydelsoverlegen inngår i
lederteamet, med eller uten linjeansvar,
eller på annen formalisert måte.»
Det kan virke som om dette er glemt.
Oslo kommune tenker stort. Man
ønsker færre etater og oppbyggingen av
en stor helseetat (HEL) med samfunns
medisinsk kompetanse er et produkt av

Man må gjerne lage stillingene slik at
det blir et samfunnsmedisinsk faglig
fellesskap i HEL, men tilknytningen til
bydelene er helt essensiell.
Oslo legeforening mener også at
bydelsoverlegen er viktig for å få til en
god dialog med bydelens fastleger.

SVEIN AARSETH

DEBATTMØTE

i Litteraturhuset mandag 23. mars 2015 kl. 19.00

Et klassedelt helsevesen?
Hvorfor bruker vi så lite penger på helse?
Oslo legeforening tar debatten om prioriteringer i norsk helsevesen.
Litteraturhuset, sal Wergeland
Gratis adgang

Valg Oslo legeforening
– kandidater ønskes

Oslo legeforening avholder årsmøte onsdag 26. august på
Legenes Hus og i år er det valg.
I følge vedtektene skal det velges nytt styre, revisor,
redaktør av Journalen, medlemmer til kurskomité og valgkomité.
Leder og 2 styremedlemmer velges av årsmøte, øvrige styremedlemmer
velges av yrkesforeningene og Nmf. I tillegg velges 4 varamedlemmer
rangert i rekkefølge for årsmøtevalgte styremedlemmer.
Valgkomitéen ber om å bli kontaktet om forslag til kandidater.
I tillegg oppfordres yrkesforeningene og Nmf å begynne arbeidet
med å finne sine styrekandidater.
VALGKOMITÉEN
Kristian Vetlesen (leder) Stein Wiel

Kari Bjørneboe

Epost: kristian.vetlesen@orkla.no Mobil: 92844310
Epost: stein@wiel.no
Epost: kari.bjorneboe@bos.oslo.kommune.no

FORSLAG PÅ KANDIDATER TIL

MØTEKALENDEREN



Her presenterer vi utvalgte
arrangementer av antatt interesse
for våre lesere.

Mars

18., 19., 20. Arbeidsmøte i København
23. Debattmøte i Litteraturhuset, se
annonse

April

14. Møteserie for allmennleger i
Legenes hus
16. Styremøte i Legens hus
24.–27. Kurs på Hurtigruten: Klinisk
emnekurs i urologi og sexologi.

Mai

17. Arrangement i Legens hus, se
annonse
21. Styremøte i Legens hus
27.–29. Landsstyremøte i Trondheim

Juni

18. Styremøte i Legenes hus

Send en epost til Unni Brøter,
unni.broter@legeforeningen.no, dersom du har forslag til et arrangement
som bør komme med på kalenderen.
Ønsker du eller foreningen din å annonsere for et arrangement? Kontakt vår
annonseakkvisitør (se kolofon s. 3).
Frist nr. 2/2015 er 25. mai

OSLO-LEGEN 2015
Retningslinjer som legges til grunn er:
1. Mottakeren må være medlem av Oslo legeforening
2. Mottakeren må ha utmerket seg som tillitsvalgt og/eller
gjennom sin faglige virksomhet ha synliggjort legene og
legerollen på en positiv måte.
3. Nåværende medlemmer av Oslo legeforenings styre er
ikke aktuelle
4. Mottakeren bør ha et spesielt «Oslo-fokus» med hensyn
til sitt virke, og være kjent ut over en indre krets
5. Svært kjente kandidater som også har mottatt andre
utmerkelser, er ikke prioritert.
Begrunnet forslag til kandidater sendes Oslo legeforenings
sekretariat, unni.broter@legeforeningen.no

innen mandag 1. juni 2015.

17. mai
2015

I LEGENES HUS
Vi inviterer også i år til
åpent hus fra kl 12–14.
Medlemmer og ansatte
i Legenes hus er
velkommen med familie!
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DEBATT

Lave kjøttpriser berettiger
ikke bruk av antibiotika
Journalen intervjuet professor Wasteson
ved Norges miljø- og biovitenskapelige
universitet, (NMBU) i spalten «I forbi
farten» i nr 4/2014 etter at president i
Legeforeningen, Hege Gjessing, gikk ut
i media og sa at hun ikke hadde spist
kylling sist høst. Wasteson argumenterer
med at «det er større fare for å få i seg
resistente bakterier ved å reise i Asia»
enn ved å spise norsk kylling.

med kraftfôr, der soya fra Brasil er
en obligatorisk ingrediens.
Godt over 95 % kyllinger fôres
med narasin daglig. Årsaken er
altfor høyt smittepress – fordi det
er for mange kyllinger og for stor
dyretetthet i et fjøs. Dette er uteluk
kende økonomisk betinget, med
formål om å gjøre kyllingkjøttet så
billig som mulig. Narasinbruken kan
derfor enkelt avvikles ved å redusere
dyretettheten og det totale antallet
kyllinger i fjøsene. Men det er mye
mer lønnsomt å ha 20 kyllinger per
kvadratmeter og hele 11.000 kyl
linger i et fjøs samtidig. Det siste
tallene har Listhaug dessuten valgt å
doble, til tross for protester fra kyl
lingbransjen.

Jeg ønsker å ta opp to ting her:
Vi kan ikke bagatelisere helsefarer ved
antibiotikaresistens slik Wasteson gjør
– og det er derfor riktig å sette kylling
kjøttets sunnhet under tvil og opplyse
om at det finnes fullgode alternative,
f.eks. belgvekster.
Rutinemessig bruk av antibiotikumet
narasin i norsk kyllingproduksjon er
kun økonomisk betinget og har ut
fra folkehelseperspektiv ikke livets
rett.
Narasin er et bredspektret anti
biotikum som bl.a. virker på
clostridier og brukes derfor for å
kontrollere nekrotiserende enteritt hos
kyllinger. Resistens mot narasin kan føre
til utvikling av resistens mot antibiotika
som brukes på mennesker. Narasinbruken
i norsk kyllingindustri bør avvikles selv
om det kan forventes politisk motstand
og høyere kyllingpriser.

Faksimile av «I forbifarten» i nr 4/2014.

Konvensjonell kyllingproduksjon er
svært industrialisert og har lite med
landbruk å gjøre. Alt norsk kyllingkjøtt
produseres i rundt 600 lukkede betong
fjøs. Kyllinger fôres nesten utelukkende

Her står det en annonse
i papirutgaven.
Av hensyn til reklameregler,
er denne tatt ut av den
elektroniske utgaven.
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Selv om det per i dag er lettere å få
resistente bakterier ved å reise til Asia
enn å spise norsk kylling, må vi passe
på at dette i morgen ikke blir omvendt.
Norsk helsevesen og matproduksjon
bør ha litt større ambisjoner enn det
situasjonen dessverre tillater i andre
deler av verden. Det har vi råd til, også
med litt dyrere kyllingkjøtt. Dette er
uansett billigere enn de konsekvenser
antibiotikaresistens kan komme til å
koste, både regnet i kroner, folkehelse og
menneskeliv.

TETYANA KALCHENKO

I FORBIFARTEN I NADYA YOUSEF

«Jeg er helt sikkert Yoav, den unge,
jødiske tuniseren som ble drept»
– Jeg synes ikke tegningen er morsom! Den 11 år gamle datteren til norskegyptiske Nadya Yousef syntes ikke Muhammed-karrikaturene i det satiriske
magasinet «Charlie Hebdo» var morsomme.

– Selvfølgelig sa min datter at hun ikke
var tilhenger av terroraksjonene. Men det
har blitt mye «svart/hvitt» etter de første
dagene. Etter at vi alle gikk sammen i tog
mot vold og hat har det blitt mer og mer
«dem» og «oss», forteller Nadya Yousef. Hun
har norsk mor og egyptisk far. Hennes mor
og far bor og føler seg hjemme både i Egypt
og Norge. Selv har hun i 12 år arbeidet som
barnelege i Paris. Og hun er muslim.
– Det endte selvfølgelig godt. Ingen trodde
at datteren min mente at noen i «Charlie
Hebdo» fortjente å dø. Hun syntes bare ikke
tegningene var gode.
– Hva er ditt eget forhold til ytringsfriheten?
– Selfølgelig er jeg for ytringsfriheten. Men
det er et paradoks at alle sier «Je suis Charlie»
for å forsvare ytringsfriheten, men mange
opplever nå økt sensur etter handlingene.
Grensene for hva du kan si blir uklare. En
8 år gammel gutt ble forleden bragt inn til
avhør hos politiet, fordi han hadde sagt at
«det var bra med terrorister». Jeg tror pro
blemet ligger hos foreldrene når et barn sier
sånt, men man kan ikke bringe 8-årige barn
inn til avhør for noe de har sagt, sier hun.

FOTO: DAVID KEN

– Jasså, syntes du det var bra at de ble drept,
da? spør en av klassekameratene til 11-åringen
som går i en tysk/italiensk/arabisk klasse på
en av skolene i Paris som tilbyr internasjonale
linjer for flerspråklige barn.
Nesten to måneder etter at skuddene falt
i redaksjonen i «Charlie Hebdo» og i en
Kosher-butikk i den franske hovedstaden,
oppsummerer den 43 år gamle barnelegen
egne erfaringer. Da to bevæpnede menn
trengte seg inn i redaksjonslokalene, var
hun i gang med å legge inn et venekateter
på en pasient på nyfødt-intensiv. Uhygge
stemningen bredte seg raskt, også her. I
løpet av ett døgn var 17 personer døde.
Utdannet i Oslo med erfaringer fra Leger
uten grenser, bosatt i Paris og gift med en
egypter, reflekterer hun nå over det som
skjedde 7. januar.
Deres eldste av tre barn har forlengst fått
egne erfaringer etter terroraksjonene.
NADYA YOUSEF (43)

1995: Cand.med. ved UiO
 1995-97: Turnuslege i Ålesund og Valldal

1997-2000: Assistentlege ved barne
avdelingen i Ålesund
 1999: I Liberia med Leger uten grenser
 2000-08: Barnelege i Paris

2008 - : Overlege på barne-og nyfødtintensiv ved Bicêtre universitetssykehus.

Ikke redd. Hverdagen er ikke spesielt endret
for Nadya Yousef.
– Jeg er ikke bekymret for nye terror
aksjoner og er ikke redd for å ta T-banen. Jeg
er mer bekymret for utviklingen av paralell
samfunn hvor ulike grupper lever side om
side. Men jeg har også mange jødiske venner.
Hun har et hjertesukk...
– For meg er det like absurd å be muslimske
enkeltpersoner om offentlig å ta avstand fra
disse grusomme gjerningene som det ville
vært å be en norsk kristen om å ta avstand
fra handlingene til Anders Behring Breivik.
Og hun legger til:

«For meg er det like
absurd å be muslimske
enkeltpersoner om
offentlig å ta avstand fra
disse grusomme gjernin
gene som det ville vært å
be en norsk kristen om å
ta avstand fra handlin
gene til Anders Behring
Breivik»
– Jeg er ikke blant dem som jevnlig leste
«Charlie Hebdo». Noen av tegningene syn
tes jeg var svært morsomme, andre var heller
vulgære og usmakelig, etter min mening. Jeg
er da kanskje «Charlie», men jeg er også helt
sikker Yoav, den unge jødiske tuniseren som
ble drept i det tredje attentatet, og Ahmed,
politimannen som ble skutt da han prøvde
å stoppe gjerningsmennene, og alle de andre
ofrene, sier hun.
– Har terroraksjonene i Paris endret jobben din?
– Det er blitt flere sikkerhetstiltak på syke
huset, kontrollen av hvem som kommer
inn, er blitt strengere.
Men jeg orker ikke lenger å følge med i
all retorikken som har kommet i kjølvannet
av disse fryktelige terrorhandlingene. Det
blir skrevet altfor mye i avisene, sukker hun.
– Hvordan reagerer du og andre muslimer
på det som har skjedd?
– Det pågår en viktig intern debatt i mus
limske miljøer om det som skjer, så det
er viktig å prate sammen. Jeg mener at vi
må alle stå sammen mot vold og hat. Og
vi må stå sammen mot jødehat og hat mot
muslimer. Det er helt klart. Det er ikke lett
for muslimer å gå på gaten mange steder i
Frankrike i dag, legger hun til.
TRYGVE MONSEN
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