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Ny debatt om  
tilregnelighet
i straffesaker



Her står det en annonse i papirutgaven.
Av hensyn til reklameregler, er den tatt 

ut av den elektroniske utgaven.
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Det er Sivilombudsmannens forebyggings
enhet mot tortur og umenneskelig behand
ling ved frihetsberøvelse, som gjennom flere 
uanmeldte tilsynsbesøk i vår avdekket grove 
brudd på hvordan de internerte håndteres. 
Helsemessige forhold står sentralt.

Sivilombudsmannen kritiserer ikke de 
enkeltpersonene som yter helsehjelp,  
sikkert under svært vanskelige forhold. De 
får tvert i mot gode tilbakemeldinger på 
den jobben de gjør. 

Internatet er siste stopp for personer uten 
lovlig opphold. De er fratatt friheten på 
grunn av mistanke om uriktig identitet eller  
mistanke om at de vil forsøke å unndra 
seg utvisning fra landet. Frihetsberøvelsen 
skjer imidlertid ikke som følge av straffbare 
handlinger. Halvparten oppholder seg på 
internatet i ett døgn, mens andre er der i 
betydelig lengre tid.

Sivilombudsmannen peker på en rekke 
grunnleggende ufordringer knyttet til etter
levelsen av internasjonale konvensjoner. 
Flere forhold er tidligere kritisert av FNs 
torturkomité. 

Enkelte internerte håndteres som om 
de var på glattcelle, i et nakent rom med 
avtrede i gulvet. Noen må sove må lyset på. 
Uten at det foreligger spesiell mistanke må 
internerte kle helt av seg etter besøk, også 
når de har vært under oppsyn av ansatte ved 
internatet. Underlivsområdet blir inspisert 
jevnlig. 

Et viktig profesjonsetisk spørsmål er 
hvordan håndtere rollen som behandler 
opp mot rollen som sakkyndig på vegne 
av myndig hetsorganer. Det er uhyre viktig 
at både helsepersonell, pasienter og andre 
ansatte oppfatter dette skillet, og at helse
personell og deres oppdragsgivere ikke 
blander rollene. Sivilombudsmannen peker 
på et slikt rollebytte ved ustedelse av såkalte 
«fit to fly»erklæringer før uttransportering. 
Disse er også utformet på en måte som ikke 
dokumenterer hva som faktisk har vært 
undersøkt. 

Et annet kritisert forhold er omfanget av 
helsehjelpen og måten denne er organisert 
på. To sykepleiere er ansatt av Politiets 
utlendingsenhet. Leger er ansatt i et eget 
firma. Også her er det utfordringer knyttet 
til avhengigheten til oppdragsgiver, mener 
Sivil ombudsmannen. Samtidig er kapasi
teten så liten at ikke alle internerte får 
vurdert sin helsetilstand ved ankomst. Dette 
er forhold som Norge også tidligere har fått 
kritikk for.

Personer som skal uttransporteres har kun 
rett til et minimum av helsetjenester. Det 
er åpenbart nødvendig å øke kapasiteten på 
helsetjeneste tilbudet, og det mest nær
liggende er at ansvaret blir et kommunalt 
anliggende. Det er avgjørende at det ikke 
kan oppstå tvil om helsepersonellets faglige 
inte gritet og uavhengighet. Dette er spesielt 
viktig når problemstillingene er så ladede 
som på Trandum. 

Sivilombudsmannen er også kritisk til 
at legesøkingen skjer ved hjelp av et 
lite tilgjengelig lappesystem, og at lege
konsultasjoner ikke kunngjøres i forkant 
slik at man kan forberede seg på hva man 
skal si. Systemet er også en utfordring i 
forhold til taushets plikten.

Uavhengig av hva man mener om flykt
ning og innvandringsspørsmål må alle 
mennesker håndteres på en måte som ikke 
kan karakteriseres som overgrep. Interna
sjonale konvensjoner ved frihetsberøvelse 
må respekteres. Og helsehjelpen, selv om 
den er av beskjedent omfang, må ytes i tråd 
med allmenne profesjonsetiske prinsipper. 
Dét er det all mulig grunn til å stille 
spørsmål ved om skjer i dag.

Myndighetene bør snarest ta tak i forhold
ene ved Trandum. Vi kan ikke ha det slik 
at Norge gang på gang får kritikk for ikke å 
overholde internasjonale konven sjoner for 
hva som er human behandling.
Forholdene slik de er i dag kan ingen leve 
med.

TRYGVE MONSEN
JOURNALIST
trygve@fagbladetjournalen.no

PER HELGE SEGLSTEN
JOURNALIST
thelebrity@gmail.com

Umenneskelig behandling

MEDARBEIDERE I DENNE UTGAVEN:

Forsidefoto: Paal Audestad

Frist for innlevering av stoff til 
Journalen 1/2016 er 18. februar.

Internerte på Trandum transittmottak ved Gardermoen opp-
lever til dels sterkt kritikkverdige forhold før uttransportering.
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– Ideen til boka fikk jeg før 22.juli, men retts
saken ble en katalysator som tydeliggjorde 
behovet for en pedagogisk bok om norsk rett
spsykiatri. Jeg ville skrive en bok som belyser 
dilemmaene i faget. Rettspsykiatri er et lite, 
men viktig felt. Mellom 300 og 350 personer 
observeres årlig av rettspsykiatrisk sakkyndige. 
Det er viktig at de  involverte – jurister, jour
nalister og pårørende, men også «den opplyste 
allmennhet» – forstår hva som foregår.

– Hva var det ved 22. juli-saken som ble en 
katalysator til å skrive boka? 
– 22. julirettsaken fikk enorm spalteplass i 
medi. Den reiste helt klart noen viktige prob
lemstillinger, men ikke så mange som mange 
ville ha det til. De sakkyndige hadde forskjel
lige oppfatninger, men dette ble satt veldig på 
spissen: Det første paret sakkyndige «tok feil» 
mens de andre «hadde rett», det ble fremstilt 
som om de var uenige i alt. Faktum er at de var 
enige om det meste. De mente alle at Breivik 
var diagnostiserbar og de beskrev en psykisk 
sett svært forstyrret mann, i høyrisikogruppen 
til å kunne begå særdeles alvorlige handlinger. 
Poenget mitt er at jeg tror ikke det er denne 
saken vi nødvendigvis lærer mest av. Det er 
vel så relevant å diskutere de 349 andre sakene 
som behandles i løpet av et år. Boka belyser 
rettspsykiatrien fra en litt annen synsvinkel 
enn bare de helt store mediesakene.

– 22. juli-rettsaken førte til nedsettelse av 

det såkalte Tilregnelighetsutvalget. Hvorfor 
fører de spektakulære sakene gjerne til slike 
avgjørelser?
– Det er visse saker som utilregnelighetsinsti
tuttet muligens ikke tåler. Det vil si at når de 
kriminelle handlingene har et visst omfang, 
synes det å aktivere en holdning om at vedk
ommende ikke skal unnskyldes og slippe straff 
på grunn av en utilregnelighetsregel.

– Vi godtar som oftest reglene, men ikke at de 
skal gjelde for akkurat denne personen som 
har begått akkurat denne forbrytelsen?
– Ja, man kan si det slik. De store, spektakulære 
sakene blåses opp og spissformuleres, politik
erne får panikk og reagerer med å sette ned 
nok et utvalg. Men historien viser at debatten 
og argumentasjonen gjerne går igjen og igjen. 
Vi mennesker har ikke så god hukommelse, 
som regel kommer det lite nytt i disse rappor
tene. Kanskje burde man heller sette ned et 
utvalg når det er rolig, når tidsånden ikke er 
preget av en sak som egentlig er et unntak. 
Da ville viktige problemstillinger kunne blitt 
vurdert mer prinsipielt og man ville forhå
pentligvis sett at mye i rettspsykiatrien faktisk 
fungerer ganske bra.

– Kan slike utvalg som nedsettes i «krisesitu-
asjoner», og de lovendringene som foreslås, 
være direkte uheldige? 
– Ja. I andre land, blant annet USA, har det 
ofte skjedd en innstramning av utilregnelighet

sreglene som ikke har vært heldig.
Et tema som boka tar opp, er når sakkyn

dige tar feil eller blir manipulert. Et historisk 
eksempel er den såkalte Paulshussaken, der 
en eiendomsstrid førte til diagnosen querulan
tia paranoia og tvangsinnleggelse på Gaustad 
som ledd i en kampanje for å slå Carl Paulshus 
Kolsrød konkurs. Et annet eksempel er da 
justisminister Sverre Riisnæs i Quislings sam
lingsregjering framstod som så mentalt syk da 
rettssaken mot ham kom opp, at han ble kjent 
strafferettslig utilregnelig etter uenighet mel
lom flere ledende psykiatere.

– Hvorfor tar sakkyndige feil?
– Når fagfolk tar feil er det ofte fordi de ser i én 

TEKST:  KRISTIN MACK-BORANDER I FOTO: PAAL AUDESTAD

TEMA I  RETTSPSYKIATRI

– De sak kyndige 
var enige om  
det meste
22. juli-saken var en stor utfordring for norsk 
retts psykiatri. Debatten som fulgte har ført til en 
gjennomgang av fagfeltet. Psykologspesialist ved 
Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og 
rettspsykiatri, OUS, Pål Grøndahl gav for kort tid 
siden ut boka «Rettspsykiatriske beretninger».
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retning uten å vurdere motargumentene. Det 
var for eksempel dette som skjedde i Thomas 
Quick– og Birgitte Tengssaken. Politiet 
utviklet et tunnelsyn og så ikke i andre ret
ninger enn den de hadde pekt seg ut.

– Var det dette som skjedde med de første 
sakkyndige i 22. juli-saken?
– Det vil jeg ikke gå inn på, men tunnel
syn oppstår selvfølgelig også hos psykiatrisk 
sakkyndige. Forskning viser at eksperter på 
såkalte dynamiske størrelser, for eksempel 
mennesker, ikke nødvendigvis blir mer treff
sikre av erfaring. Derfor er det ekstra viktig at 
vi legger inn rom for tvil. Godt klinisk skjønn 
innebærer blant mye annet en evne til å reflek

tere over, drøfte og tydeliggjøre sine funn. 
En annen psykiater som har gjort seg sine 

tanker om tunnelsyn er Arne Thorvik ved 
Sykehuset i Vestfold. Han engasjerte seg i 22. 
julisaken og har hatt sakkyndighetsoppdrag 
siden 1992. Hans innfallsvinkel til fagfeltet var 
primært interesse for en filosofisk problemstill
ing: Når er mennesket fritt og ansvarlig?  

– Teoretikere innen paradigmeteori som 
Thomas Kuhn og Imre Lakatos har etter mitt 
syn vist at all observasjon er ladet, og at en 
forklaringsmodell opprettholdes inntil man 
finner en ny modell som bedre forklarer det 
observerte. Et klassisk eksempel er en obser
vand kan forstås som psykotisk av typen 
schizofreni, eller til å ha en personlighetsstruk

tur som inkluderer en paranoid beredskap, 
eventuelt ha en psykosenær tilstand som 
er relatert til bruk av rusmidler. Dersom de 
oppnevnte sakkyndige er av typen «schizofren
iteoretikere», vil man kunne få en utilstrekkelig 
drøfting av andre forklaringsmodeller. 

Thorvik mener at det nettopp derfor er vik
tig at sakkyndige har uavhengige observas
joner, og gjerne noe ulikt faglig ståsted. Man 
skal heller ikke være så redd for diskusjoner 
eller uenigheter, i følge ham.

– Min egen opplevelse har vært at det 
tidligere var en ikkeformalisert, men tydelig 
føring om konsensus blant sakkyndige. I 
dag  forekommer det saker der sakkyndige 
uttrykker uenighet og det oppnevnes flere 
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«Det er viktig å stimulere rekruttering til et fagfelt som har vært preget av at 
noen få har hatt svært mange saker.»



sakkyndige. Dette er i så fall positivt, 
tidligere skjedde dette skjedde bare 
unntaksvis. I sum er jeg positiv til Til
regnelighetsutvalgets forslag, særlig 
drøftingen om at sakkyndige bør ha reell 
uavhengighet, dvs at man så langt som 
mulig forsøker å unngå «parhester», noe 
det har vært altfor mange av.

22. julisaken førte til en stor diskusjon 
om det medisinske versus det psykolo
giske prinsipp (se faktarammen). Mange 
tenkte seg at Tilregnelighetsutvalget 
skulle argumentere for det psykologiske 
prinsipp, eller et såkalt blandet prinsipp. 

Rettspsykolog Grøndahl er blant dem 
som har argumentert for en avvikling av 
det medisinske prinsipp. 

– At en person som svarer «ja» på 
spørsmålet «Hørte du stemmer?» nærmest 
automatisk blir vurdert som utilregnelig, 
mener jeg blir for enkelt. Det er ikke 
nødvendigvis slik at psykosen gjennom
filtrerer hele personligheten. Det er ikke 
gitt at det er den psykotiske dimensjonen 
som førte til hendelsen vedkommende er 
anklaget for. Også de som hører stemmer 
bør kunne ha skyldevne, sier Grøndahl.

Psykiater Thorvik er mer tvilende til 
dette:

– Filosofiprofessor Arne Johan Vetle
sen skriver i en betenkning at han gikk 
inn i utvalget med det utgangspunkt at 
han ville argumentere for det psykolo
giske, eller det såkalte blandete prinsipp, 
men fant at disse prinsippene strander på 
det vanskelige spørsmålet om kausalitet, 
altså det å påvise en åpenbar sammen
heng mellom det psykiatriske symptom 
og den påklagete handling. Enn videre vil 
en gjennomføring av et psykologisk eller 
blandet prinsipp kunne gi de sakkyndige 
for stor makt og påvirkningskraft.  Dette 
er vektige argumenter for å beholde det 
medisinske prinsipp, mener Thorvik.

Men også det medisinske prinsipp 
trenger nyansering, og må tilpasses vår 
tid, fremhever han. – Psykiatriprofessor 
Gabriel Langfeldt skrev på 1950tallet en 
triumferende artikkel i American Journal 
of Psychiatry om at man nå hadde bilagt 
rettspsykiatriske problemstillinger i 
Norge ved å innføre det medisinske 
prinsipp. Det kan ha vært tilfellet da, 
men ikke nå, sier Thorvik.

 
Juristene bør ha siste ordet. Både Thor
vik og Grøndahl mener at juristene, det 
vil si dommerne og meddommerne, bør 
ha det endelige ordet. 

– De sakkyndige skal gjøre en så god 
klinisk undersøkelse og vurdering som 
mulig, og så bør domstolen overta der
fra. Det er ikke den sakkyndiges oppgave 
å fortelle retten hva den skal mene, sier 
Grøndahl. Han får støtte av Thorvik:

– De sakkyndige er bare rådgivere for 
retten, det er retten som skal avgjøre om 
symptommengde og symptomtrykk er 
av en slik karakter at en lovbryter skal 
kunne betegnes som psykotisk i juridisk 
forstand.

 
– Hva er så forbedringsområdene til 
norsk rettspsykiatri?
– Her er det mye å ta tak i av det som i 
vår tid kalles utfordringer, sier Thorvik.

 – Tradisjonelt har rettspsykiatrisk 
virksomhet vært et sideerverv for nor
ske psykiatere, rettspsykiatri er ingen 
egen spesialitet og opplæring har skjedd 
i form av «mestersvenn»prinsippet. 
Mine første erklæringer skrev jeg som 
fersk lege i spesialisering i samarbeid 
med mine overordnede som var erfarne 
spesialister. Dette var for så vidt en god 
læring, men det bryter med kravet om 
uavhengighet og habilitet. Selv jobber jeg 
nå mest med suicidologi og liaisonpsyki
atri, men jeg har ikke trukket meg 
helt ut av fagfeltet. Jeg videreformidler 
enkle sakkyndighetsoppdrag, foreløpige 
er klæringer, til leger i spesialisering, slik 
at de har kan gjøre dette med mulighet 
for veiledning fra meg. Det er viktig at 
kommende spesialister i psykiatri får 
erfaring med dette feltet. Og det er vik
tig å stimulere rekruttering til et fagfelt 
som har vært preget av at noen få har 
hatt svært mange saker. En uavhengig 
skolering innen rettsmedisin er kommet 
i gang, det er muligens et forbedring
stiltak, sier Thorvik.

Grøndahl mener forbedringen ligger i 
en økt akademisering av faget.  

– Særlig forskning må få sterkere fot
feste. Faget har vært tuftet på tradisjon 
og flinke, toneangivende fagfolk, men det 
trengs mer empiri. I dag finnes det kun 
ett professorat i rettspsykologi i Norge. 
Det er rart, sett i lys av at det fra tid til 
annen blir så mye hyl og skrik i dette lille, 
omdiskuterte fagfeltet. I disse periodene 
ville det vært greit å kunne vise til empiri 
– å kunne si med tydelighet: «dette vet 
vi og dette vet vi ikke», sier Grøndahl. ■

TEMA I  RETTSPSYKIATRI

FAKTA

TILREGNELIGHETS-
UTVALGET

u  I kjølvannet av 22. juli-saken nedsatte justis-
ministeren et utvalg, ledet av Georg Fredrik 
Rieber-Mohn, for å vurdere om de norske 
tilregnelighetskriteriene burde endres. 

u  Utvalget leverte sin innstilling, NOU 2014: 
10 «Skyldevne, sakkyndighet og samfunns-
vern», 28. oktober i fjor.  Meldingen var på 
høring til 27. mars 2015. 

u  Et flertall av høringsinstansene støttet 
utvalgets syn om å videreføre det såkalte 
«medisinske prinsipp», det vil si at psykose 
alene vil føre til at lovbrytere slipper straff.

u  Utvalget har foreslått å modifisere det 
medisinske prinsippet noe, ved at noen 
ikke-psykotiske tilstander kan sidestilles 
med psykose: 

I rettslig sammenheng må det dreie seg 
om en symptomtung tilstand i gjernings
øyeblikket. Lovbryteren må ha hatt en 
markant sviktende funksjonsevne, for
styrret tenkning eller manglende evne til 
å forstå sitt forhold til omverdenen.

u  Et mindretall av høringsinstansene ønsker 
innført «det psykologiske prinsipp», eller 
«det blandede prinsipp». Da holder det ikke 
å være psykotisk alene, det må også være 
en sammenheng med de utførte kriminelle 
handlingene, for eksempel ved at onde 
stemmer befaler deg å drepe. 

u  I dagens straffelov skal tiltalte anses som 
uskyldig inntil det motsatte er bevist. Der-
som det er ”rimelig tvil”, skal tiltalte ikke 
dømmes. 

u  Som regel har det vært slik i norske rett-
saker at dersom sakkyndige har hevdet at 
tiltalte har vært ultilregnelig, så har retten 
akseptert dette. 

u  Tilregnelighetsutvalget foreslår at dersom 
det foreligger «rimelig tvil» om lovbryterens 
tilregnelighet, så kan vedkommende ikke 
dømmes.  Det vil si at både skyld og tilreg-
nelighet får samme beviskrav.

u  Etter at høringsrunden ble avsluttet har det 
vært stille om utvalgets arbeid.



Her står det en annonse i papirutgaven.
Av hensyn til reklameregler, er den tatt 

ut av den elektroniske utgaven.
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Skyldevne er  
en viktig verdi

 – I dag er det et tilnærmet like 
strengt beviskrav for tilregne
ligheten som for skylden.  

– Når retten først har slått 
fast at det ikke er rimelig tvil 
om at tiltalte har gjort det 
han er tiltalt for, da mener jeg 
det er like ille å si til et friskt 
menneske at han er sinnssyk, 
som å sette en sinnssyk lov
bryter i fengsel. Derfor bør vi 
ha et krav til bevisstyrke som 
gjør at vi treffer riktig oftest 
mulig. Det gjør vi ikke hvis 
vi krever at det skal heves over enhver 
rimelig tvil at tiltalte var tilregnelig, sier 
Mo, som mener det må holde med sann
synlighetsovervekt, altså at en tiltalt bør 
bli kjent tilregnelig dersom det er større 
sannsynlighet for at vedkommende var 
tilregnelig enn utilregnelig. Dette synet 
fremmes også i høringsuttalelsen fra 
Borgar ting lagmannsrett, som Mo var 
med på å utforme, men hun tror ikke 
det nødvendigvis er noen konsensus 
blant landets dommere om dette synet.

– Nei, jeg har hørt andre, fremtre
dende dommere uttale seg annerledes 
om beviskravet, men det er mitt filoso
fiske grunnsyn at det skal svært mye til 
før man tar fra et menneske tilregne
ligheten, sier Mo.

– Men du er vel neppe 
alene om et slikt syn 
heller; menneskets 
evne til å utøve fri 
vilje, er jo noe som til 
og med kan forfølges 
inn i religionen?
– Jeg ser på dette som et 
verdispørsmål, og ikke 
som religion. Men det 
har slått meg at skapelses
beretningen faktisk er en 
poetisk framstilling av 
hvordan mennesket fikk 

skyldevne og ble i stand til å skille mel
lom rett og galt. Jeg ser på skyldevnen 
som en grunnleggende menneskelig 
verdi, sier Mo.

Hun er imidlertid ikke redd for at 
Tilregnelighetsutvalgets forslag om å 
utvide det medisinske prinsipp til også 
å omfatte tilstander som kan sidestilles 
med psykose, vil gjøre det vanskeligere 
for retten å fatte selvstendige beslut
ninger om tilregneligheten etter at 
rettspsykiaterne har lagt frem sine erk
læringer.

– Nei. Det er ikke dommernes opp
gave å overprøve medisinske diagnoser. 
Det gjør vi ikke i dag, og det oppfat
ter jeg ikke at vi skal gjøre om det nye 
forslaget blir vedtatt heller. ■

Lagmann Ellen Mo i Borgarting lagmannsrett 
er uenig med Tilregnelighetsutvalget i at det 
må heves over en hver tvil at tiltalte var til-
regnelig for at han skal dømmes.
TEKST: PER HELGE SEGLSTEN Ønsker øre- 

merkede midler
Nå det gjelder spørsmålet om akademisk 
satsning på feltet rettspsykiatri:
Blant psykiatere i fagfeltet er det stor interesse 
for forskning innenfor rettspsykiatri. Utford
ringen er at rettspsykiatrien havner mellom sto
lene finansieringsmessig. Det regnes ikke som 
helseforskning, fordi vi ikke kan vise til at for
skningen leder til bedre helse i befolkningen, og 
får derfor ikke støtte gjennom de midler som er 
satt av til det. Det regnes heller ikke som jus
forskning. Fra Npf ’s side er det derfor ønskelig 
at de bevilgende myndigheter følger opp det de 
lovet etter 22. julisaken, nemlig at det skulle sat
ses på utvikling av fagfeltet. Og dette må gjøres 
med en form for øremerkede midler til forskning 
og fagutvikling innenfor feltet, skriver Bergem 
i en epost. 

Ad egen spesialitet: 
Det arbeides ikke innen Npf for egen spesiali
tet. Det er fordeler og ulemper ved å skille ut 
et såvidt smalt fagfelt som egen spesialistet. Vi 
har nylig har fått en egen spesialitet, Rus og 
avhengighetsmedisin, og det er viktig å først få 
denne spesialisteten godt etablert – både som 
egen spesialitet, og se hvordan grenseflatene blir 
opp mot spesialiteten i klinisk voksenpsykiatri 
før en vurderer hvorvidt rettspsykiatri bør bli 
egen spesialitet.

Status hos Npf: 
Foreningen har prioritert rettspsykiatri i sitt 
etterutdanningsarbeid  ved å sette av god tid 
til forelesninger og diskusjon om fagfeltet på 
de siste årenes Psykiatriveker (foreningens 
årlige konferanser). Foreningen søker å lage 
møtepunkter hvor rettspsykiatere kan treffes 
for faglig påfyll og felles diskusjon. Forenin
gen har ved Utvalg for rettspsykiatri hatt kurs 
innenfor temaet Dom på overføring til tvungent 
psykisk helsevern, hvor det ikke foreligger noen 
annen formell opplæring eller innføring. Det 
planlegges flere slike kurs. 

Organiseringen av rettpsykiatrien I Norge 
svært annerledes enn i våre naboland. Skal man 
vurdere egen spesialitet, vil det være god grunn 
til samtidig å evaluere hvordan Norge har valgt 
å organisere sitt rettpsykiatriske arbeid.   PHM

TEMA I  RETTSPSYKIATRI

Har ikke bestemt seg

Justisminister Anders Anundsen (FrP) og 
regjeringen har i løpet av ni måneder ikke 
nærmet seg noen konklusjon om hvor-
vidt tilregnelighets-bestemmelsene bør 
endres eller ikke. 

– Departementet arbeider med å følge 
opp den omfattende høringen av Tilregne-
lighetsutvalgets utredning – vi har fått en 
rekke høringssvar. På bakgrunn av hørin-
gen arbeides det med en proposisjon til 
Stortinget med lovforslag. Departementet 
og regjeringen har på nåværende stadium 
ikke tatt stilling til lovforslagenes innhold 
eller hvilke øvrige tiltak som skal foreslås. Proposisjonen legges frem så snart saken 
er ferdigbehandlet i departementet og i regjeringen, skriver senior kommunikasjons-
rådgiver Trond Øvstedal i Justisdepartementet i en epost. PER HELGE MÅSEIDE

Anne Kristine Bergem, leder i Norsk psykiatrisk 
forening (Npf).

28. oktober i fjor overleverte lederen 
for Tilregnlighetsutvalget, Georg Fredrik 
Rieber-Mohn meldingen til justis-
minister Anders Anundsen (FrP) 
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– Mye av det utvalget foreslår, som  organiser
ingen av de sakkyndige, er ikke kontroversielt, 
og bifalles sikkert av både psykiatere og juris
ter. Men jeg tror det er politisk vanskelig å få 
gjennomført lovendringer om hvordan util
regnelighet skal defineres og be vises, sier Gran 
som i fjor gav ut boken «100 år med hode
bry – Tilregnelighetens historie», og som har 
bidratt med et historisk kapittel i Pål Grøn
dahls «Retts psykiatriske beretninger». 

– Som jurist synes jeg det er et bra forslag 
kommisjonen har lagt frem, og den mener 
jo heller ikke at det skal bli lettere å bli kjent 
utilregnelig med de lovendringene som er 
foreslått, sier han.

– Vi har nok fått Breiviksaken på armleng
des avstand, og jeg synes ikke rapporten er 
preget av den. Men jeg tviler likevel på at det 
er politisk vilje til å gjennomføre tiltak som 
oppfattes som at man utvider muligheten for 
å bli kjent utilregnelig. Stortingsflertallet er 

nok mer innstilt på å stramme inn det medi
sinske prinsippet. Jeg tror også kravet om at 
tilregnelighet må bevises innenfor rimelig tvil, 
vil være en het politisk potet. 

Gran tror et annet moment som vil gjøre 
det vanskelig å vedta endringer av tilreg
nelighetsprinsippene, er at lovforslaget er 
utformet som en totalpakke. 

– Tilregnelighetsutvalget foreslår å samle 
alle varianter av juridisk utilregnelighet i én 
lovbestemmelse. Så selv om politikerne skulle 
være enig i noe av det som foreslås, så er det 

vanskelig å plukke ut deler av forslaget uten 
at resten ramler sammen.

Selv om det er gått over ett år siden Til
regnelighetsutvalget  la frem sin utredning er 
ikke Gran bekymret over tidsbruken.

– I historisk perspektiv er det ikke brukt 
lang tid. Endringer på dette området av lov
verket tar ofte flere år å få på plass, og jeg 
blir ikke overrasket om det går nok et år før 
Stortinget tar i utredningen.

Spørsmålet om tilregnelighet vil det nok 
ikke drøye fullt så lenge før vi får på agen
daen, tror Gran.

– Breivikdommen er jo veldig interessant 
når det kommer til tilregnelighetsspørsmålet, 
og jeg synes det er overraskende at den ikke 
er blitt grundigere analysert. Men vi får jo 
Breiviksaken i fanget igjen allerede i mars, 
når Oslo tingrett skal behandle Breiviks 
søksmål mot staten over soningsforholdene, 
sier Gran. – Det vil nok skape ny debatt om 
hvorvidt anklagene kommer fra en tilregnelig 
eller utilregnelig mann. ■

Tror utredningen ender i en skuff
Rettshistoriker Bernt Gran tror utredningen fra Tilregnelighetsutvalget får 
samme skjebne som de fleste andre utredninger om tilregnelighet i det norske 
rettsvesenet de siste tiårene: Den fører ikke til vesentlige endringer.

TEKST: PER HELGE SEGLSTEN Rettshistor-
iker og jurist 
Bernt Gran, til 
daglig journal-
ist i Dagens 
Nærings liv.

Her står det en annonse i papirutgaven.
Av hensyn til reklameregler, er den tatt 

ut av den elektroniske utgaven.
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NYHETER I  FLYKTNINGER OG HELSE

Flyktningekrisen er ikke definert som noen 
krise helsebredskapsmessig sett, hverken hos 
helsedepartementet eller i Helse Sør Øst. 
Man har likevel ifølge Fagsjef Frode Bie i 
medisin og helsefag i Helse Sør Øst funnet 
det hensiktsmessig å bruke det rapporterings
systemet som man har til kriseberedskap. 

– Det er de normale ansvarsforholdene 
som gjelder. Det er det enkelte helsefore
tak som har ansvar for tilby spesialisthel
setjeneste innenfor sitt ansvarsområde. Det 
betyr at det meste av det som er av pro sesser 
foregår mellom de enkelte helseforetak, UDI 
og kommunene. I praksis har det vært mel
lom de tre foretakene som har hvert sitt 
transittmottak innenfor sitt ansvarsområde, 
sier Bie og utdyper:

– Helse SørØst RHF fikk innlednings
vis spørsmål om screening og behan
dlingskapasitet direkte fra Helse og 
omsorgsdepartementet (HOD). HOD ga 
så Helsedirektoratet i oppdrag å koordinere 
aktiviteten til de sentrale helsemyndighetene 
herunder innhenting av daglig rapportering 
om eventuelle særskilte utfordringer med å 
gjøre tilgjengelig tilstrekkelig kapasitet i spe
sialisthelsetjenesten på screening for tuber
kulose og generell behandlingskapasitet. 
Helseforetakene lager óg en ukentlig rapport 
som sendes de regionale helseforetakene for 
sammenstilling og supplering.

Godt forberedt
Transittmottakene ligger i dag på Råde i Øst
fold, Refstad i Oslo og Hvalsmoen på Vestre 
Viken i Ringerike. Medisinsk fagsjef Johan 
Torper i Oslo kommune mener kommunen 
så langt det er lar seg gjøre er godt forberedt. 

– Når det gjelder helseberedskap og helse
delen rundt økt tilstrømming av asylsøkere 
og flyktninger så føler jeg at vi har et godt 
fokus på dette, sier Torper.

Han kan fortelle at byrådet har tatt 
grep om situasjonen ved å samhandle og 
samordne tiltak på tvers av byrådsavdelin
gene. Målet er å forberede kommunen til 
å håndtere situasjonen også på lenger sikt 
enn den umiddelbare tilstrømmingen i dag. 

– Det har blitt varslet at det etableres 
35000 mottaksplasser i Oslo, med opptil 
1000 personer per mottak. Størrelsen på 
mottakene bekymrer oss. Som situasjonen er 
i dag må vi regne med at der vil folk komme 

til å bli ganske lenge. Det er mange tjenester 
som kommer til å merke det, spesielt der 
disse mottakene blir etablert vil det bli en 
stor belastning på mange. På helsesiden vil 
det være fastlege og helsestasjoner.

– Det store trykket på helsesiden blir hvis 
vi har mange tusen personer som skal ha 
helsestasjonstjenester med vaksinasjoner og 
undersøkelser av barn og gravide osv. I til
legg kommer ankomstundersøkelsen som 
alle skal ha innen tre måneder. Samtidig 
er barnhage, skole, utdanning, bosetting 
og arbeid samt andre aktiviteter for kom
munen, større og mer krevende utfordringer.

– Er dere forberedt?
– Vi jobber med å forberede oss. Det er slik 
at vi vet ikke endelig hvor disse lokaliserin

Beredskapen i helsevesenet er foreløpig tilfredstillende. Men medisinsk fagsjef i 
Oslo kommune, Johan Torper, er bekymret for størrelsen på flyktningmottakene. 

Ingen flyktningkrise  
i helsevesenet

TEKST: ASLAUG OLETTE KLAUSEN

Frode Bie. Johan Torper.
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gene blir. Og så har vi veldig kort tid på oss 
fra bestemmelsen er tatt. Det er det UDI 
som beslutter sammen med opperatørene. 
Nå jobber vi med å forberede bydelene og 
etatene på at ting kan skje fort og ha en 
beredskap i forhold til det.

– Hvordan er det med Refstad transittmot-
tak. Har dere merket noen utfordringer i 
forbindelse med mottaket?
– Refstad har mangedoblet kapasiteten. Der 
har vi økt kapasitet fra 65 per dag før som
meren til 300 per døgn i dag. Oppholdet 
på Refstad er noen få dager. I det store og 
hele føler vi at det går greit. Og legevakten 
har hatt kapasitet til å håndtere akutt behov 
for helsehjelp.

– Den fasen vi går over i nå når det er flere 
som vil oppholde seg i Oslo, krever en helt 
annen type planlegging. Det akutte føler 
jeg at vi har håndtert. Samarbeidet mellom 
kommunen og Oslo Universitetssykehus 
(OUS) om screening har fungert meget bra.

Ekstra personell
Overlege for beredskap Rune Rimstad ved 
OUS sier at den økte tilstrømningen av asyl
søkere ikke har utløst noen beredskapssitu
asjon i sykehuset. 

– Det er derimot flere avdelinger som 
har mobilisert ekstra personell en periode 

for å dekke foretakets egne oppgaver, men 
også for å hjelpe Oslo kommune og andre 
helseforetak med deres oppgaver knyttet til 
tuberkulosescreening.

– Hva gjør sykehuset i dag?
– Sykehusets ekstrainnsats er i all hovedsak 
knyttet til analyse av tbIGRA (tuberkulos
etest, red.anm.), granskning av rtg thorax –
og videre utredning og eventuelt behandling 
av de som har positiv screening. Pasienter 
og pårørende som har vært i flykt ningeleire 
smitteisoleres og screenes for multiresistente 
bakterier, hvilket er ressurs krevende for hver 
pasient. Det er derimot få asylsøkere som 
legges inn. 

Utfordringen fremover
Torper tenker at det som blir den store utfor
dringen fremover er antallet som kommer til 
å bo i mottak samt bosette seg i Oslo, og det 

å møte de psykososiale utfordringene disse vil 
kunne ha med seg i bagasjen, og de som kan 
oppstå av den situasjonen de er i nå. 

– Det vil være en utfordring både for det 
kommunale helseapparatet, men også for 
psykisk helsevern i spesialisthelstjenesten, 
som må forberede seg på betydelig økt hen
visningsvolum.

– Det meste av psykisk helsevern i dag, 
det skjer hos fastlegene, i hvert fall om du 
teller konsultasjonene. Oslo kommune har 
ca 30 000 ledige listepasientplasser, så i 
første omgang burde det være noe vi kan 
løse. Men bydelene som er ansvarlige vil nok 
måtte jobbe med tiltak. Det er imidlertid litt 
for tidlig å si hvor mye som vil kreves, og 
hvor manglene er. 

Forebygge behov
Det viktigste kommunen kan gjøre i dag 
er å forebygge behovet for kompenserende 
tjenester.Hvor godt dette vil lykkes mener 
han avhenger av i hvilken grad operatørene, 
kommunen og sist men ikke minst frivil
lige klarer å tilby en meningsfull og aktiv 
tilværelse. 

– Som status er i dag har vi i det store og 
hele de ressursene vi trenger for å møte dette. 
Men det kan godt hende at om du spør meg 
om noen uker at svaret er anderlede, sier 
Torper. ■

«Den fasen vi går over i 
nå når det er flere som 
vil oppholde seg i Oslo, 
krever en helt annen type 
planlegging.»
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Her står det en annonse i papirutgaven.
Av hensyn til reklameregler, er den tatt 

ut av den elektroniske utgaven.
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Hvem skal betale?

KRONIKK

Når du leser en medisinsk fagar
tikkel på nett, er det noen 
som betaler for det. I Norge 
er det ofte Helsebiblioteket 

som tar regningen. De betaler blant annet 
for nasjonal tilgang på «de fem store» 
medisinske tidsskriftene: New England 
Journal of Medicine, The Lancet, JAMA, 
The BMJ og Annals of Internal Medicine. 
Det betyr at alle her i landet har fri tilgang 
til disse gode tidsskriftene, uavhengig av 
hvem man er eller hvor man jobber. De 
fleste av oss tenker knapt nok på det, og 
tar det som en selvfølge. 

«Open access» er et begrep som har 
hatt vind i seilene de siste 15 årene. Men 
det som begynte som et godt initiativ har 
utviklet seg til å bli rigid og naivt og er 
derfor blitt et hinder for en åpen debatt 
om fremtidens publiseringsløsninger.

Mange tror at «open access» er det samme 
som fri tilgang til forskningsartikler. Slik 
er det ikke. «Open access»bevegelsen 
har en snever definisjon, som innebærer 
at det ikke er tilstrekkelig at artiklene 
ligger fritt tilgjengelig på nettet. Der
som man ønsker å publisere etter «open 
access»bevegelsens krav, må artiklene 
blant annet publiseres med en lisens som 
tillater videredistribusjon og gjenbruk. 
Dette kan selvsagt være en grei løsning 
for mange, men det er bare én av flere 
muligheter der fellesnevneren er at for
skningsartikler skal være fritt tilgjengelig. 

I «open access»-tidsskrifter betaler for
fatterne vanligvis en avgift for å pub
lisere sin artikkel, mens det i tradisjonelle 
tidsskrifter er leseren som betaler ved 
å abonnere på tidsskriftet. Begge syste
mer har sine fordeler og ulemper, men 
vi kan ikke se at forfatterbetaling er mer 
demokratisk eller fører til et bedre publi
seringssystem enn leserbetaling.

Vi har tidligere vært medisinske redak
tører i Tidsskrift for Den norske legeforening. 
I Tidsskriftet koster det ingenting å pub
lisere og alt stoff er fritt tilgjengelig for 
alle. Men ettersom Tidsskriftet beholder 
copyright på artiklene, blir det ikke god
tatt som et «open access»tidsskrift. Etter 
vår mening er ikke Helsebibliotekets og 
Tidsskriftets løsninger dårligere enn den 

trange definisjonen som «open access»
bevegelsen står for.

«Open access»-bevegelsen har også andre 
store utfordringer: 
●  Inntjening fremfor kvalitet 

«Open access»tidsskrifter med forfatter
betaling tjener mer jo flere artikler de 
publiserer. Inntjening er et sterkt insentiv 
og mange eiere av slike tidsskrifter bryr 
seg mindre om artikkelkvaliteten enn av 
antallet de kan publisere for å øke om 
setningen.

●  Fattige land 
Tilgang til medisinsk kunnskap for alle er 
en utfordring, særlig i fattige land. «Open 
access» påstås å kunne løse problemet. 
Viktig bistand til lavinntektsland er å 
sette forskere der i stand til å publi sere. 
«Open access» kan da være et nytt hinder 
dersom forskerne må betale. 

●   Nye navn, samme herrer 
Flere «open access»tidsskrifter eies av 
tradisjonelle forlag. De har skjønt at det 
er penger å tjene med forfatterbetaling, 
og i tillegg fremstå som veldedighetsor
ganisasjoner. Det er naivt av oss å heie 
på «open access»utgivere og kritisere de 
tradisjonelle forlagene. Open accesseiere 
ønsker naturligvis å tjene like mye penger 
som de tradisjonelle tidsskiftseierne, og 
ofte er det altså de samme firmaene som 
står bak.

Noen tror at tidsskriftenes bidrag i viten
skapelig publisering ikke er mer «enn det 
et reklamebyrå kunne gjort på en time». 

Slik er det nok for de useriøse tidsskriftene. 
Men de gode vitenskapelige tidsskriftene har 
grundige fagfellevurderinger og bidrar med 
omfattende redaksjonell innsats i kvalitets
sikringen og tilretteleggingen av forsknings
resultater. Dette krever høy kompetanse 
og koster naturligvis penger. Vårt spørsmål 
er hvem som skal betale for dette. «Open 
access»bevegelsen har ett svar, men det 
finnes altså flere andre. Nylig skrev vi også 
om dette i Aftenposten.

Debatten om fri tilgang til kunnskap kan 
virke teknisk og utilgjengelig. Men i virke
ligheten er den ganske enkel når man skrel
ler vekk de fine ordene – og den er svært 
viktig for både vitenskapen og for samfun
net. «Open access»bevegelsen har lenge fått 
sette dagsordenen alene. Nå er tiden moden 
for å diskutere også andre løsninger på hvor
dan forskning kan være fritt tilgjengelig for 
alle. Også Forskningsrådet og Universitets
forlaget, som har vært sterke tilhengere av 
«open access»systemet, har nå signalisert at 
de ønsker denne debatten velkommen.

MICHAEL BRETTHAUER 
Overlege/professor dr.med., UiO

ERLEND HEM 
Lege dr.med., Oslo

Fri tilgang til kunnskap er et gode som alle bør kjempe for. Men la oss ikke være naive. 

Litteratur 
Bretthauer M, Hem E. Vi trenger ikke flere 
tidsskrifter. Aftenposten 3.11.2015: 11.  
http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/ 
Vi-trenger-ikke-flere-tidsskrifter-8227157.html  
Bretthauer M, Hem E. Påberoper seg fasitsvar. 
Aftenposten 18.11.2015: 14.  
http://www.aftenposten.no/meninger/ 
Kort-sagt_-18-november-8248054.html  
Bjørkeng PK. – Kjempebra fremstøt. Aften-
posten 27.2.2009: 6. http://www.aftenposten.
no/kultur/--Kjempebra-fremstot-5565380.html

http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Vi-trenger-ikke-flere-tidsskrifter-8227157.html
http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Vi-trenger-ikke-flere-tidsskrifter-8227157.html
http://www.aftenposten.no/meninger/Kort-sagt_-18-november-8248054.html
http://www.aftenposten.no/meninger/Kort-sagt_-18-november-8248054.html
http://www.aftenposten.no/kultur/--Kjempebra-fremstot-5565380.html
http://www.aftenposten.no/kultur/--Kjempebra-fremstot-5565380.html


JOURNALEN  NR 4 I  2015 15

VIL DU SKRIVE KRONIKK? Den skal være på 4500 tegn med mellomrom og leveres med portrett av forfatteren. Kommentar/leser-
innlegg skal være på 2500 tegn. Ta kontakt med redaktør Per Helge Måseide (se kolofon s. 3). 

 

Privatiseringsideologi i Sykehusplanen

KRONIKK

I en kommentarartikkel i The Guardian 
i august 2014 skriver professor Allyson 
Pollock om følgene av at den britiske 
helsetjenesten (NHS) gradvis har blitt 

privatisert. Prosessen har tatt mange år, med 
«indre marked», offentligprivat samarbeid 
og underfinansiering av offentlige sykehus 
som ingredienser. En av  mekanismene har 
vært å pålegge offentlige sykehus å kjøpe 
helse tjenester fra private tilbydere i stedet for 
å bruke dem på å styrke sitt eget behand
lingstilbud. På den måten har sykehusene 
blitt tvunget til å sage over den greina de 
sitter på. I vinter er det varslet full krise i 
NHS: Voksende ventelister, kansellerte 
inngrep, umulige prioriteringsoppgaver og 
trussel om streik blant yngre leger er bare 
noe av det som skaper overskrifter.

Den som vil forstå utviklingstrekk i norsk 
helsetjeneste gjør klokt i å se til Storbritan
nia. Det britiske helsevesenet har på mange 
områder stått som modell for helsetjenestene 
i de nordiske sosialdemokratiene, og nord
iske helebyråkrater og politikere henter fort
satt inspirasjon hos sine britiske kolleger. Det 
bør de slutte med nå.

Nasjonal helse- og sykehusplan har fått mye 
oppmerksomhet pga foreslåtte endringer i 
akuttfunksjonen til flere lokalsykehus. På 
sikt tror jeg folk flest vil merke mer til at 
regjeringen legger til rette for ytterligere 
privati sering av det norske helsevesenet.

Planen inneholder et eget kapittel om  
Privates rolle i framtidens spesialist
helsetjeneste. Her heter det at Regjerin
gen vil «styrke samhandlingen med private 
tjenesteleverandører» og at «Helse og 
omsorgsdepartementet har stilt krav om at 
de regionale helseforetakene øker omfan
get av anskaffelser fra private leverandører 
innen somatikk».

For øvrig er Nasjonal helse og sykehusplan 
gjennomsyret av henvisninger til private 
helse aktører. I et dokument som ellers peker 
på betydelige utfordringer i den offentlige 
helsetjenesten er det bemerkelsesverdig at 
private aktører utelukkende omtales i posi
tive vendinger. 

Kun ett sted, i kapittel 7 («Den nye pasient
rollen») omtales risikoen for en todelt helse
tjeneste. Her hevdes det at regjeringens 
forslag om fritt behandlingsvalg «vil motvirke 
utviklingen av en todelt helsetjeneste, der de 
med god råd eller private helseforsikringer 
kan kjøpe seg ut av køen – mens de med 
dårlig råd må vente». Det er all grunn til å se 
med skepsis på denne formuleringen. 

Kombinasjonen av offentlig finansiering og 
markedstilpasset helsetjeneste er ofte angitt 
å fremme konkurranse mellom tilbyderne. 
Det man lett glemmer er at konkurransen 
ikke handler om hvem som kan levere det 
beste helsetilbudet, men heller om hvem 
som oppnår best økonomisk resultat. 

Land med delvis offentlig finansiering av 
private helsetilbud har opplevd en voldsom 
kostnadsvekst. Dette er godt beskrevet av 
Harvardprofessorene Steffi Woolhandler 
og David Himmelstein i BMJ for noen år 
tilbake. Blant årsakene er byråkratisering og 
kapitalkostnader: Betalingssystemer og kon
trollrutiner medfører en rekke arbeidsopp
gaver som ikke produserer helsetjenester. 
Profittmotivet til aktørene bidrar også til å 
drive kostnadene opp uten at folkehelsen 
bedres. Et slikt system favoriserer aktører 
som leverer mer, ikke nødvendigvis bedre, 
helsetjenester. Det går derfor inflasjon i 
undersøkelser og behandlinger som ikke 
bidrar til mer helse. NHO evaluerte nylig 
effekten av privat helseforsikring. Konklu

sjonen var at selv om flere fikk raskere 
adgang til spesialiserte helsetjenester, hadde 
slike forsikringsordninger ingen effekt på 
sykefraværet.

Privatisering av offentlige tjenester har i 
Norge – som i andre europeiske land – blitt 
markedsført med uttrykk som «mangfold», 
«valgfrihet», «løsningsorientering», «innova
sjon» etc. Etter et par tiår med denne ideolo
gien har vi nå empirisk grunnlag for å slå fast 
at når helseforetak tvinges til å kjøpe helse
tjenester fra private i stedet for å investere 
pengene i egen virksomhet, skjer en langsom 
dreining bort fra offentlige løsninger. 

Risikoen for en utvikling mot todeling av 
helsetjenesten ble nylig godt dokumentert 
av bransjen selv: Som svar på Helse
ministerens invitasjon til «dugnad» for «fritt 
behandlings valg» svarer sjefen for Privatsyke
huset Haugesund, Turid Staveland Nygaard, 
«nei», fordi myndighetenes betalingsvilje 
ikke er god nok (Dagens Næringsliv, 9. 
november). «Vi får levere til dem som har 
råd til å betale for behandlingen, og til pasi
enter med helseforsikring», sier hun. 

Dette kan vanskelig oppfattes annerledes 
enn at disse private aktørene har opp arbeidet 
seg tilstrekkelig kundegrunnlag til å operere 
uavhengig av det offentlige. En viktig årsak er 
at helseforsikring i Norge selges på billigsalg 
fordi det offentlige bærer den største risikoen 
når noe går riktig galt. Et blikk til utlandet 
forteller oss at forsikrings kostnadene vil se 
helt annerledes ut om risikoen skal bæres av 
forsikringsselskapet alene.

Pollock beskriver hvordan britiske offentlige 
sykehus må dekke behandlingskostnadene 
til pasienter som har blitt feil behandlet eller 
har pådratt seg komplika sjoner etter behand
ling i private klinikker. Ofte er det leger og 
sykepleiere med hovedstilling i det offentlige 
som arbeider i privatklinikkene. Noen som 
kjenner seg igjen?

JON HENRIK LAAKE
Overlege dr med, Akuttklinikken,  
OUS, Rikshospitalet

«And there is a standard technique of privatization of public servides. First thing to do is 
defund them, then they  don’t work and people get angry and they want a change. You say 
okay, privatize them and then they get worse.»  NOAM CHOMSKY , MIT

Hva mener du om dette temaet? Kommentér 
kronikken på www.facebook.com/fagbladet-
journalen eller på www.fagbladetjournalen.no

http://www.facebook.com/fagbladetjournalen
http://www.facebook.com/fagbladetjournalen
http://www.fagbladetjournalen.no
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Helse- og omsorgsminister Bent Høie 
la frem Nasjonal helse og sykehus
plan 20. november. Det er bra. Et av 
satsings områdene er «Pasientens hel
setjeneste». Nå skal plan omgjøres til 
handling. Men hva innebærer pasien
tens helse tjeneste for helsepersonell?

Karin Rø skriver i Tidsskriftet (nr 22, 
2015) om hva vi vet, og ikke vet, om 
psykososialt arbeidsmiljø og kvalitet 
i pasientbehandlingen. Hun refererer 
bl.a. til en oversiktsartikkel av Angerer 
og Weigl hvor de konkluderer med at 
bedre arbeidsmiljø for helsearbeidere 
korrelerer med bedre behandlings
kvalitet, rapportert av både pasienter 
og leger. Kvalitet i arbeidet er grunn
leggende, og krever bl.a. mulighet til 
å få lov til stadig å forbedre seg faglig. 
Og å få på plass gode systemer, bl.a. 
innen IKT, som kan være med og 
sikre riktige medisinske avgjørelser. 
Fysisk arbeidsmiljø påvirker psyko
sosialt arbeidsmiljø, og når det bygges 
nytt, er det byggherrens ansvar å tilse 
at arbeids og personalrom er dimen
sjonert og innredet på en slik måte at 
de ansatte får plass til å utføre arbeidet 
på en hensiktsmessig måte med gode og 
naturlige arbeidsstillinger (jfr. Forskrift 
om arbeidsplasser og arbeidslokaler).

«Helsetjenesten må ha åpningstider 
som passer med folks hverdag og 
arbeidsliv», står det i Sykehusplanen. 
Men er ikke helsepersonell folk med 
hverdag og arbeidsliv? Og hva passer 
til andre folks arbeidsliv, i et samfunn 
hvor stadig mer er 24/7? Ifølge SSB sine 
nettsider er det ansatt om lag 133 000 
personer i spesialisthelsetjenesten. Totalt 
er antall sysselsatte med helse og sosia
lfaglig utdanning i helse og sosialtjen
estene ca. 300 000 personer. Mange av 
disse går allerede i en turnus med både 
kvelds og nattskift. 

God utnyttelse av ressurser er viktig. 
Helsetjenesten er komplisert og kon

sekvensene av en avgjørelse får følger 
andre steder i helsetilbudet. Det er 
viktig å tenke helhetlig når en søker nye 
løsninger her. Regjeringen vil få syke
husene til å utnytte ledig kapasitet enda 
bedre. Her kan nye optimeringsverktøy 
bidra til å utnytte kapasiteten i dagens 
system.

Oslo legeforening støtter at tilbudet 
i psykisk helsevern og tverrfaglig spesiali
sert rusbehandling prioriteres.  
2. november inviterte Oslo legeforening 
til debattmøte om Psykisk helsearbeid/
helsevern i Oslo. Der kom det tydelig 
frem at pasienter med dårlig mental helse 
har økt morbiditet for bl.a. diabetes type 
2, hjerte/karsykdom og hjerneslag, og 
en redusert forventet levealder på minst 
10 år. «For pasientene henger kropp og 
sinn sammen. Det må også helsetilbu
det gjøre», er et av rådene fra Ekspert
gruppen av pasienter og pårørende til 
Nasjonal helse og sykehusplan. Da er 
det viktig at det økonomisk også legges 
til rette for dette.

I Sykehusplanen står det at vi blir 
1 million flere i 2030. Med dagens 
interna sjonale situasjon og klimasituas
jon er det ikke lett å spå om fremtiden. 
Men at vi vil se en endring i folke
vandring fremover synes ganske klart. 
Vi har i høst fått nye utfordringer med 
flyktninger og asylsøkere til Norge. 
Vi må ta i mot folk på flukt på en 
ordentlig måte. Det handler også om 
oss selv, og hva slags samfunn vi ønsker 
å ha.

Vi går mot høytid og nytt år. Oslo legeforening vil 
benytte anledningen til å ønske alle medlemmene  
en fredelig høytid og alt godt i det nye året!

mailto:kristin.hovland@skanska.no
mailto:kari.lohne@ous-hf.no
mailto:gunnar.olsen@kantarellen.nhn.no
mailto:annbet@ous-hf.no
mailto:marit.kamoy@bsa.oslo.kommune.no
mailto:eveho@online.no
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STYRET

MØTEKALENDEREN
Her presenterer vi ut valgte 
arrangementer av antatt 
interesse for våre lesere. 

Januar
21. Styremøte kl. 17.00 i 
Legenes hus

Februar
18.  Styremøte kl. 17.00 i 

Legenes hus

Mars
17.  Styremøte kl. 17.00 i 

Legenes hus

Send en epost til Unni 
Brøter, unni.broter@lege-
foreningen.no, dersom du 
har forslag til et arrange-
ment som bør komme med 
på kalenderen. Ønsker  
du eller foreningen din å 
annonsere for et arrange-
ment? Kontakt vår annonse-
akkvisitør (se kolofon s. 3).  

Frist nr. 1/2016 er  
18. februar      

KRISTIN H. HOVLAND

GUNNAR FRODE OLSEN

JOSE HERNAN ALFONSO

AASMUND BREDELI

ANNE BETHKE

EMMA LENGLE

RECEP ØZEKE

MARIT KAMØY

KARI LØHNE

EVEN HOLT

Her står det en annonse i papirutgaven.
Av hensyn til reklameregler, er den tatt 

ut av den elektroniske utgaven.



JOURNALEN  NR 4 I  201518

Heen, som også leder Lege
foreningens turnusråd, ser på nært 
hold hvordan det allerede som 
medisinstudent blir stadig vik
tigere å posisjonere seg gjennom 
uformelle prosesser for å i det hele 
tatt få en jobb som turnuslege.  
– Jeg tror at mange studenter ten
ker mer på konsekvensene av det 
de sier og gjør. At det begrenser 
noen i å delta i en samfunnskri
tisk debatt, det tror jeg er helt 
klart, sier hun. 

I en annonse fra et syke
hus jakter man på utadvendte 
turnus leger. – Ingen har lenger 
rett på en turnuslegestilling, og 
arbeidserfaring vektlegges sterkt. 
Ufordringen er at mange såkalte 
turnuslegevikariater, som vil gi 
studentene arbeidserfaring, ikke 
lyses ut. For arbeidsgiver handler 
det om å få de best kvalifiserte 
kandidatene, og mange opplever 
at det er tilfeldigheter som gjør 
at noen får turnusjobb, og andre 
ikke, sier Fog Heen. Selv om 
Fog Heen i likhet med Lars Erik 
Flatø (se kronikk side 19) poeng
terer viktighten av en god uformell 
dialog mellom ansatte og ledere, 
opplever tillitsvalgte mange steder 
manglende respekt for avtaler og 
overenskomster.

– Vi får gjentatte tilbakemeldinger på 
at enkelte ledere velger å se bort fra spille
reglene. Men det er en grunn til at de er 
der, sier hun.

Ikke helsvart. Fog Heen, som til daglig 
arbeider ved Lovisenberg Diakonale syke
hus, og har en forskerstilling tilknyttet 
Sykehuset Innlandet, er ikke frikjøpt, og 
har selv opplevd fleksibilitet fra arbeidsgiver 

i forhold til å utføre tillitsverv. Selv om det 
er store utfordringer mange steder, forteller 
Fog Heen at rollen som tillitsvalgt ikke 
trenger å bety bare belastninger og bråk.

– Mange steder er det god dialog lokalt, 
og det er mange eksempler på at saker løser 
seg, sier hun. 

Spiller på lag. En av Ylfs viktigste saker har 
vært kampen for faste stillinger for LIS
leger. Men fra enkelte hold er det hevdet 
at prisen å betale er at muligheten for å 

håndplukke leger ble økt, siden 
ansiennitetsprinsippet ble for
latt. Fog Heens mening er at 
ordningen er en åpenbar styrk
ing av ansettelsesvernet. Hun 
viser til at også et kriterium som 
egnethet skal begrunnes saklig, 
og hun opplever at arbeidsgi
vere og arbeidstakere i stor grad 
spiller på lag. 

– Det er en felles inten
sjon om å få dette til. At det 
er oppstått problemer med 
gjennom føringen av ordningen 
i startfasen, tror jeg langt på vei 
skyldes innkjøringsproblemer og 
usikkerhet, ikke vrangvilje. 

Harde krav. At mange ansatte, 
og deres talspersoner, likevel 
opplever en tøff hverdag, er 
hun ikke i tvil om. – Strammere 
krav til effektivitet gjør at mange 
blir presset mer enn tidligere. 
Omorganiseringen av Oslo 
universitetssykehus har vært en 
utmattende prosess, og veldig 
tøft for mange ansatte. De harde 
kravene til økonomisk balanse 
gjør at man presses mer og mer 
til ytterpunktene. Mange ansatte 
begynner å bli slitne nå. Det er 
også blitt merkbart vanske ligere 
å rekruttere tillitsvalgte ved de 
store sykehusene på helsefore
taksnivå, sier hun. 

Gode ledere lytter. Det finnes mange eks
empler på ledere som er flinke til å lytte 
til tillitsvalgte, men det motsatte er ingen 
sjeldenhet. Eksemplene er mange på 
arbeidsplasser der det er utbredt mistillit, 
og hvor man gang på gang ikke får et til 
konstruktivt samarbeid som krever at man 
lytter til motparten. 

– Det handler om tillit, sier Anja Fog 
Heen.  ■

Vansker med tillits-
valgt-rekruttering 
Anja Fog Heen, medlem i Legeforeningens sentralstyre, forteller at Yngre legers 
forening (Ylf ) opplever at det er blitt vanskeligere å rekruttere tillitsvalgte til 
sentrale verv. Hun frykter at yngre leger trekker seg vekk fra samfunnsdebatten

«De ansatte begynner å bli slitne nå»
ANJA FOG HEEN

TEKST: PER HELGE MÅSEIDE
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Ansatte må kunne stole på sine ledere 

KRONIKK

VIL DU SKRIVE KRONIKK? Den skal være på 4500 tegn og leveres med portrett av forfatteren. Kommentar/leserinnlegg skal være 
på 2500 tegn. Ta kontakt med redaktør Per Helge Måseide (se kolofon s. 3). 

Einar Gerhardsen skal visstnok 
ha sagt noe slik som «Om vi 
ikke hadde noen EU-motstan-
dere i Arbeiderpartiet, så burde 

vi ha skaffet oss noen» i forbindelse med 
den første folkeavstemningen om norsk 
tilknytning tidlig på 1970tallet. Sitatet 
illustrerer hvorfor Gerhardsen fikk 
status som landsfader: En leder som så 
verdien av mangold, og at inkludering 
av ulike interesser og innfallsvinkler gir 
de klokeste beslutninger.

Fritt oversatt fra Gerhardsen vil jeg 
tenke at «om vi ikke hadde et sterkt 
tillitsvalgtapparat i sykehusene, så måtte 
vi ha skaffet oss det.» 

Min egen filosofi rundt samarbeid med 
tillitsvalgte er nokså enkel, og kan sam
menfattes i fire punkter:

1. Vis respekt for formelle spilleregler
Medvirkning og samarbeid er regulert av 
et omfattende sett av regler og prosedyrer 
forankret i lov– og avtaleverk. Dette 
regelsettet kan sikkert fra tid til annen 
oppfattes omstendelig både fra tillits
valgte og ledere. Jeg tror imidlertid at 
gjensidig tillit skapes ved at begge parter 
bygger opp under trygghet for at avtaler 
respekteres og praktiseres. Drøftingsp
likten ved organisatoriske endringer er 
hellig. Selv når partene er unisont enige 
er det viktig at etablerte spilleregler  
følges.

2. Dyrk den uformelle dialogen
På 1990tallet hadde Norge mar
kante ledere for LO og NHO i Yngve 
Hågensen og Karl Glad. I denne peri
oden hadde landet krisepreget økonomi, 
med høy arbeidsledighet. Vi kom oss ut 
av krisa ved at arbeidslivets parter klarte 
å etablere felles mål. Fagbevegelsen bidro 
med moderate lønnsoppgjør. Toppledere 
og eiere i næringslivet svarte med nøk
tern lederlønnsutvikling og utbyttepoli
tikk. Den vellykkede krisehåndteringen 

på 1990tallet hadde neppe vært mulig 
uten den sterke fortrolighet og gjen
sidige respekt som Glad og Hågensen 
hadde på det personlige plan. De var 
ikke redde for å si utad at de hadde et 
vennskapelig forhold. Samtidig var dette 
to meget tøffe forhandlere. Ingen av dem 
ble be skyldt for å svikte de interesser de 
var satt til å forsvare.

Selv har jeg stor nytte og glede av per
sonlige og uformelle samtaler med tillits
valgte. Der formidler tillitsvalgte til meg 
hva som skjer og hvordan stemningen er 
i sykehuset, uten at det nødvendigvis er 
knyttet til bestemte saker til behandling. 
For min egen del bruker jeg også slike 
samtaler til å tenke høyt om aktuelle 
problemstillinger for sykehuset. Dette 
er til uvurderlig hjelp for meg i mine 
vurderinger av hva som er riktige veivalg 
for sykehuset. Det er ikke farlig å kjenne 
hverandre eller like hverandre selv om vi 
har ulike roller. Faktisk er det mye lettere 
å håndtere uenighet og vanskelige saker 
når vi bygger på grunnleggende tillit.

3. Troverdighet er nøkkelen til legitimitet
Det forekommer situasjoner der jeg i 
samarbeid med tillitsvalgte tenker «det 

vi ble enige om nå kan jeg komme til å 
angre på, men jeg skal stå ved det jeg har 
sagt.» For meg er det viktig at alle skal 
kunne stole på at det jeg har sagt jeg skal 
gjøre faktisk blir utført.

Der samarbeid har skåret seg i norsk 
sykehusvesen de senere årene tror jeg 
mye har sin forklaring i at ledere har 
skapt urealistiske forventninger til 
endring, underkommunisert risiko hva 
angår arbeidsmiljø, vilkår for å utøve god 
pasientbehandling, og vist lite ydmykhet 
for signaler fra de ansattes representanter 
underveis.

Tillitsvalgte representerer sine med
lemmer. Sykehusansatte er utålmodige 
på vegne av den oppgaven de står i her 
og nå. Jeg tror troverdighet hos ledere 
bygges ved at vi viser at vi deler de 
ansattes engasjement. At vi hele tiden 
klarer å få til synlige forbedringer, og 
ikke skyver de vanskelige tingene foran 
oss. Det må aldri være tvil om at topp
lederen har sykehusets beste for øye.

4. Vær tydelig på egen rolle
Tillitsvalgte og ledelse har ulike roller. 
Som leder må en finne seg i at tillits
valgte fra tid til annen målbærer kri
tikk. Det er jobben deres. På den annen 
side er ledelsen avhengig av at tillits
valgte respek terer at sykehuset skal 
imøtekomme krav fra storsamfunnet, 
og at vi må forholde oss til begrensede 
ressurser. Ledere er ansatt for å ta beslut
ninger og prioritere. Sykehusledere må 
stadig foreta avveininger mellom krys
sende interesser internt.

Som sykehusets øverste leder er det 
kun meg styret kan stille til ansvar for 
de beslutninger som tas. Myndighet og 
ansvar henger sammen. Av og til fører 
det til at jeg tar avgjørelser som går på 
tvers av tillitsvalgtes tilrådinger. Akku
rat som ledere må forventes å respektere 
tillits valgtrollen, er ledere avhengige av at 
tillitsvalgte har forståelse for lederrollen.

LARS ERIK FLATØ 
Direktør ved Lovisenberg Diakonale sykehus.

En årsak til at det går galt i omstillingsprosesser er lite ydmykhet overfor ansatte og  
tillits valgte. Det skriver Lars Erik Flatø, direktør ved Lovisenberg Diakonale sykehus. Han 
er tidligere stabs sjef for statsministeren og statssekretær for helseminister Tore Tønne (Ap).
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Svendsen har gjennom over 15 år 
markert seg som ein ivrig og dyktig 
popularisator av filosofi. Frå han gav ut 
Kjedsomhetens filosofi i 1999 og fram 
til denne boka, har han fanga opp ei 
rekkje tidstrendar og analysert dei ut frå 
ulike filosofiske perspektiv. Vondskap, 
frykt og fridom, er mellom dei fenom
ena som han har pusla med tidlegare. 
Fleire av bøkene er omsette til andre 
språk. Berre det er nok til å skjerpe for
ventningane til lesinga av denne boka.

Innleiingsvis fortel han om arbeidet sitt 
med einsemd som tema. Sjølv om dette 
ikkje er ein metodeomtale i eigentleg 
forstand, viser han korleis møtet med 
dette stoffet fekk han til å snu oppned 
på det meste av det han hadde trudd om 
einsemd. Den einaste forståinga som sto 
seg, var påstanden om at einsemd kan 
ha vesentlege konsekvensar for dei som 
kjenner seg einsame.

Dei argumentasjonane som forfattaren 
tar oss inn i, vekslar mellom å byggje på 
empirisk materiale og å vere teoretisk 
analytiske. Teksten flyt lett, trass i at 
boka er sprengfull med detaljar. Forfat
taren har gjort eit grundig arbeid med 
å gjere greie for kjeldene som han har 
brukt. Både noteapparatet og litter
aturlista er omfattande og oversiktlege.

Ofte kan vi høyre påstanden om at 
einsemd er meir utbreidd i dag enn i 
tidlegare tider. Dette meiner Svendsen 
at vi ikkje har grunnlag for å hevde. 
Han nyttar både tal og forteljingar 
for å grunngi synet sitt. Han maktar å 
flette saman statistiske funn og litterære 
observasjonar på ein spennande måte. 
Det er heller ikkje berre nyare kunns
kap som han har funne relevant å ta 
med. Framstillinga hans viser at det 
ikkje er noko til hinder for å nytte data 
frå nyare forsking saman med utgam
malt forteljingsstoff. På eit eller anna 
forunderleg vis, får han det til å vere 
heilt naturleg at tal frå levekårundersøk

ingane til Statistisk Sentralbyrå kjem i 
forlenginga av at han nettopp har vist 
til Davidsalmane og Jobs bok som 
argument i grunngjevinga av at einsemd 
ikkje berre er ei nåtidig utfordring.

På område etter område har han funne 

fram til både kvantitative og kvalitative 
data som han nyttar i argumentasjonen 
sin. Denne systematiske vekslinga mel
lom bruk av ulike typar kunnskap for 
å vende og vri på konkrete spørsmål, 
gjer at heile boka blir ei brei kunnskap
soppsummering om emnet einsemd.

Einsemd er eit relativt dårleg avgrensa 
fenomen som det slett ikkje er lett å 
tilnærma seg ved hjelp av dei arbeidsme
todane som vi nyttar i medisinsk kunns
kapshandtering. Like fullt er einsemd 
eit fenomen som har noko å gjere med 
medisinsk praksis, både som årsaksfak
tor til ulike helseproblem og som kon
sekvens av helsetenestetiltak.

Sjølv om eg, nett som forfattaren sjølv, 
fekk justert ei rekkje av mine eigne 
oppfatningar om einsemd ved å bli 
introdusert for dette materialet, var det 
største utbyttet av lesinga at eg fekk 
eit utvida perspektiv på korleis ulike 
kunnskapstypar kan koplast saman for 
å få ei djupare forståing av komplekse 
fenomen. Eg trur at mange andre enn 
meg vil kunne lese denne boka som ein 
slag metatekst om kunnskapshandter
ing.

Innleiingsvis spør forfattaren om kva 
det er som gjer denne boka til ei filoso
fibok. Svaret hans er at ho er skriven av 
ein filosof. Det er sjølvsagt rett. Men 
langt viktigare er det at boka er ei filoso
fibok fordi teksten maktar å setje saman 
til dels detaljert kunnskap skaffa på 
svært ulike måtar til ei heilskapleg føres
tilling som heng logisk saman. Svendsen 
seier sjølv at dette er ei tilbakevending 
til ein tradisjonell måte å filosofere på, 
der ein såg det som heilt naturleg å trek
kje på kunnskap frå empiriske vitskapar 
i det filosofiske arbeidet.
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I FORBIFARTEN I  BENT HØIE

«Pasientene er de viktigste  
endringsagentene våre»

Statsminister Erna Solbergs mann i Helse og 
omsorgsdepartementet har holdt det gående 
i to år nå. Som regel er han på kontoret litt 
over klokka 7. Der tilbringer han stort sett 
halvparten av døgnet. Hvis han da ikke er på 
farten. 

Før valget i 2013 forsøkte Dagens Nærings
liv å fritte ut kolleger på Stortinget om hvem 
denne rogalendingen egentlig var. «En dyk
tig politiker» og «en kjernekar» som var godt 
forankret i det «lyseblå Stavanger». Da han i 
sin tid ble spurt om hvorfor han var med i 
Høyre, svarte Høie slik: «De spurte først». 

Torbjørn Røe Isaksen sa det slik til Aften
posten for fem år siden: «Bent er noe så sjel
dent som liberal og konservativ på én gang. 
Og han er det streiteste menneske jeg kjenner. 
Og så er han homofil, da». 

Før valget var stalltipset at Høie garantert 
ville få plass ved Kongens bord i en eventuell 
regjering med Erna Solberg som sjef. 

Tidligere helseminister Bjarne Håkon 
Hanssen (Ap) trodde at Høie kunne blitt en 
fin Høyreleder.

– Nei, vi har en strålende leder i Erna Sol
berg, ler Høie. 

Men nå venter imidlertid Bent Høie spent 
på hva Stortinget gjør med hjertebarnet hans, 
Stortingsmelding nr. 11 (20152016) som 
kom for en knapp måned siden. Han foreslo 
ikke en omfattende nedleggelse av lokalsyke
hus, slik mange fryktet

– Jeg er tilfreds med mottakelsen. Vi har 
klart å få en forståelse for at det må skje 
endringer for å sikre at vi får en robust syke
husorganisasjon, sier Høie. 

Protestene mot forslaget om å kutte i akutt
kirurgien ved fem sykehus, plager ham ikke. 
Det er et sunnhetstegn at folk er opptatt av 
lokalsykehusene, mener han. Det hadde vært 
mye verre om folk ikke hadde engasjert seg.

– Min store visjon er å skape pasientenes 
helsevesen. Pasientenes perspektiv er et helt 
annet enn om du snakker med en leder ved et 
sykehus. Pasientene er de viktigste endrings
agentene våre. Når vi involverer dem når vi 

omorganiserer, får vi for det første en bedre 
pasientopplevelse, men også en mer effektiv 
utnyttelse av sykehusene, mener Høie. 

Pasientrettighetene som vi innførte fra 1. 
november, er et viktig verktøy. I det første bre
vet som sykehusene sender ut etter 10 dager, 
skal dato og klokkeslett for undersøkelse eller 
behandling stå. Det gjør at pasientene får 
tidlig og god informasjon om veien videre, og 
at sykehusene får en helt annen oversikt over 
egen kapasitet et halvt eller et helt år frem i tid. 

– Noen har tatt til orde for å ha kveldsåpne 
sykehus slik at det kostbare utstyret ikke står 
ubrukt i altfor mange timer?
Høie ler hjertelig.

– Ja, men jeg mener vi har kveldsåpne syke
hus i dag. Jeg mener at vi også må få kveld
såpne poliklinikker flere steder. 

– Dette handler ikke nødvendigvis om len
gre arbeidsdager for de ansatte. Det handler i 
første rekke om å bruke arbeidsdagen bedre. 
Ofte er oppstarten av arbeidsdagen for dår
lig planlagt. Det kan gå for lang tid før man 
kommer i gang med aktivitet. Ofte er aktivi
teten mindre på mandager og fredager. Det 
kan skyldes innarbeide rutiner. De er det fullt 
mulig å endre.

– Vi kan ikke bare tenke på at vi må ha 
lengre arbeidstid.  Tiden må utnyttes bedre.

– Og da er det ikke lang vei over til 
hvordan helsevesenet organiseres? Eller 
om organiseres!
– Stortinget inviteres til å ta noen viktige 
avgjørelser. Jeg opplever jo at det er kommet 
positive signaler også fra Arbeiderpartiet. Det 
vil være en stor fordel om vi får med Arbeider
partiet. 

Opposisjonspolitikeren Høie tok til orde for 
å avvikle de regionale helseforetakene, men 
ville vente til den nasjonale helseplanen var 
lagt fram. Det er den nå. 
– Vi må finne en bedre styringsmodell enn 
dagens regionale helseforetak. Det såkalte 

BENT HØIE (44)
�Har siden 16. oktober 2013 vært helse- og 

omsorgsminister i Erna Solbergs regjering. 
�Høie har vært innvalgt på Stortinget 

fra Rogaland siden 2000 og partiets 2. 
nestleder siden 2010. 
�Han ledet Stortingets helse- og omsorgs-

komité 2009–2013 og Høyres program-
komité foran stortingsvalget i 2013.

Bent Høie (H) vil høre mer på pasientene og mindre på helselederne. 
Og han har planer om å sitte som helseminister lenge. Nå skal han lose 
Nasjonal helse- og sykehusplan gjennom i Stortinget.

«Pakkeforløpet er selve 
lokomotivet for hvordan 
vi skal organisere  
helsetjenesten»

TEKST: TRYGVE MONSEN I FOTO: PAAL AUDESTAD
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Kvinnslandutvalget skal se på tre muligheter 
for å organisere spesialisthelsetjenesten bedre. 
Da kan det ende med at de regionale helsefore
takene avvikles, det kan bli opprettet et eget 
direktorat eller man faller ned på at et nas
jonalt helseforetak er beste løsning.

Utvalget ledes av Stener Kvinnsland, 
styreleder ved Oslo universitetssykehus.  Og 
med seg har han blant andre en tidligere Ap
helseminister, Sylvia Brustad.

– Jeg ønsker tydeligere ansvarsforhold. Og 
flere av de lokale beslutningene må kunne 
tas lokalt, mener Høie. Han ser for seg at alt 
avklares før neste stortingsvalg i 2017.

– Dere har opprettet såkalte pakkeforløp 
for noen grupper av pasienter. Er dette et 
«gullkort» som skyver andre pasienter bak-
over i køen?
– Nei, ler 44åringen som selv aldri har vært 
pasient.

– Pakkeforløpet er selve lokomotivet for 
hvordan vi skal organisere helsetjenesten. Vi 
har valgt å starte med kreftpasientene fordi 
dette er en ganske stor gruppe. Problemer i 

oppstartfasen har hatt alvorlige konsekvenser 
og altfor høy risiko for kreftpasienter. Det må 
også være mer bevissthet når det gjelder flaske
halser og kapasitet. 

– Den rødgrønne regjeringen nærmest spiste 
helseministre de åtte årene de satt ved mak-
ten. Fire sosialdemokrater satt i stolen din før 
deg. Sitter du like utsatt?
– Nei, jeg har planer om å være helseminister 
lenge.

– Fire år frem til 2017 er jo lang tid?
– Ja, men jeg synes det jeg holder på med nå 
er veldig kjekt og spennende. 

– Hvordan er forholdet ditt til Lege-
foreningen?
– Veldig godt. Legeforeningen har en rolle 
både som faglig forening og fagforening. Hvis 
man erkjenner den rollen som Legeforeningen 
har, så er et det et godt utgangspunkt for et 
godt samarbeid.
– Men Legeforeningen mener jo at det 
trengs 44.000 flere personer i helsevesenet. 

– Det er ikke bærekraftig med så mange nye 
årsverk. Vi må gjøre det attraktivt å jobbe i 
helsevesenet og ha riktig utdanningskapasitet. 
Et av hovedgrepene i nasjonal helseplan er å 
beregne hvor mange ansatte og hva slags kom
petanse vi trenger. 

– Vi har i altfor lang tid vært avhengig både 
av å ha mange norske studenter i utlandet og 
at utenlandske fagfolk søker seg til Norge. Det 
er noe av bakgrunnen for at vi øker antallet 
studieplasser i 2016.

Bent Høie har mange baller i lufta. 
Primærhelsemeldingen er levert. Det samme 
er den såkalte folkehelsemeldingen. 
– Hvordan blir nattesøvnen oppi alt dette?
– Jeg har et godt sovehjerte, kommer det raskt. 
Og overbevisende. 

Se også side 15 og 16, og videointervjuer med 
Bent Høie, Torgeir Michaelsen (Ap) og Per Olaf 
Lundteigen (Sp) fra framleggelsen av Nasjonal 
helse– og sykehusplan:  
www.facebook.com/fagbladetjournalen
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