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Kjære
kolleger
I jubileumsnummeret hadde vi fokus
på sykehusspesialisten og foreningen
– naturlig nok. Vi trykket artikkelen til
Rosta og Aasland der ett av resultatene
var at vi stadig bruker mindre tid på
pasientkontakt – det må jo være et
tankekors. Vi bruker faktisk mer tid på
andre ting enn på pasienten. Det kan
ikke være en villet utvikling, det må
være noe som finner sted som følge av
andre momenter i vår hverdag.
Jeg ønsker ikke en slik utvikling. Jeg
er ikke overrasket – det stemmer godt
overens med min intuitive oppfatning av
egen hverdag. At jeg bruker kun 46 % av
min tid på diagnose, behandling og samtale med pasienten, bør være et ” varsel”.
Med den entusiasmen legen kjenner for
faget i sin opprinnelige form, er det
naturlig at dette skaper frustrasjon
– jeg er ikke som kirurg tilfreds med å
bedrive bokholderi mer enn jeg har
pasientkontakt! Og trenden er altså at
dette misforholdet forsterkes.
Arbeidsgiver, som ønsker en effektiv
ansatt på sin plass ved ”samlebåndet”
(jfr Ole Bergs artikkel) må jo forskrekkes
av slik ”misbruk av arbeidskraft”. Det
kommer imidlertid an på hva han synes
er viktig. Faren er nok at det for arbeidsgiver er vel så viktig at alle stigende krav
til dokumentasjon oppfylles, rapporter
skrives, prosedyrer utarbeides og oppdateres og innsynsmyndigheters forespørsler besvares. Ingen mener at disse
mange tilpliktelser er uviktige – tvert
om er det nødvendige følger av bedrede
pasientrettigheter og legitime krav til
oss som leverer helsetjenester. Men,
om det legger beslag på brorparten av
arbeidstiden, er det kanskje verdt å
foreta en evaluering?
Pasienten har direkte interesse av at
jeg bruker min tid på ham, og først
og fremst det. Det gjelder under den
aktuelle behandlingen, - og generelt

ved at jeg opprettholder og utvikler min
kompetanse.
Hva er tidstyvene her? Det tradisjonelle papirarbeid av ymse slag blir jo ikke
mindre, byråkratiseringen og ”juridifi
seringen” av yrke og arbeidsplass krever
sitt, det har en helt egen ”tyngdekraft”.
Kravene til dokumentasjon bare øker.
Utredningsarbeid i forbindelse med
omorganiseringer når et omfang som
faktisk gjør det også ”tellende” i disse
tider. Det er jo et paradoks at ettersom
man får en stadig mer profesjonell ledelse,
holdes vi også opptatt med organiseringen
i bare økende grad! Aldri har det vært så
mange møter, noen nyttige – slett ikke
alle. Endringsgleden er stor i dagens
ledelse (”den som ikke hele tiden er i
bevegelse, står stille” er et populært
fyndord ). Nye utspill kommer så tett at
man ikke tør la vær å følge med.
Helsetilsynet er i fokus denne gangen,
med flere innfallsvinkler. En er en observert økning i henvendelser til foretak og
avdelinger som følge av pasientklager.
Impliserte i behandlingsforløp blir bedt
om å svare på flere spørsmål. Et brev fra
denne instans oppfattes alltid som alvorlig
og kan ikke besvares lettvint – det er alltid
mye arbeid med en slik henvendelse. Det
er derfor viktig at vi innen sykehuset utvikler mekanismer som på en effektiv måte
håndterer slike henvendelser. Den enkelte
medarbeider er gjennom Helsepersonelloven riktignok langt på vei personlig
ansvarliggjort, men vi vil trenge et
”bistandsapparat” på arbeidsplassen som
raskt setter slike saker på mest mulig rikt
ige spor – ikke ulikt ”gode pasientforløp”.
På samme måte må Helsetilsynet
arbeide med gode interne rutiner og å
utvikle skarpe medisinske og juridiske
medarbeidere som fort skiller ”skitt og
kanel”, ”snørr og barter”. Enkelte
henvendelser vil dreie seg om såkalte
”ikke-saker” som da både er en unød-

vendig belastning for helsepersonellet
og unyttig tid for alle involverte. Dette
har man sett eksempler på i eget felt
bare det siste året, - som har tappet
system og medarbeidere for energi.
En sak er avsluttet ved at tilsynet trekker
sin egen konklusjon etter å ha blitt
imøtegått på enkle faktiske forhold.
Den andre er pågående og for alle med
kjennskap til den et eksempel på at man
for noen klager vil trenge en effektiv
”lynavleder”. De skal ha sin rettmessige
behandling og oppmerksomhet - men
ikke igjennom en slik ”prosedering”.
Tapet er ikke bare bortkastet tid, men
kan også bli en endring av forholdet
mellom lege og pasient. På samme måte
som vi nå ser at helseforetaket sender ut
brev til pasientene som snart er mer
omfattende enn det man får fra sitt for
sikringsselskap – et evig mas om ”Rett
til helsehjelp”, ”Klage adgang”, ”Fristbrudd” og ”Fritt sykehusvalg” – så mye
at den vesentlige informasjonen om at
Albyl skal seponeres 7 dager før inn
leggelse blir helt borte, må kanskje også
vi skaffe oss våre ”ansvarsfritagelses
dokumenter”? Skal vi kanskje la det bli
standard at pasientene får tilsvarende
dokumenter med liten skrift som vi kan
vise til når det spisser seg til? Ingen
behandling uten ”kontrakt”? Vår
pasientkoordinator sender nå ut på
det meste 11 siders innleggelsesbrev
– jeg tror ikke vi vil ”ned den gata”.
Vi får si med Gro Hillestad Thune
(2/2009): ”Jeg vil innkalles til operasjon
fordi jeg er syk, ikke med den begrunnelse
at helsevesenet har plikt til å
behandle meg innen garantert periode. Jeg ønsker ikke
en lege som ikke tør ta
ansvar for det hun eller han
mener er medisinsk riktig
av frykt for å få en jurist
eller to på nakken”.

AV overlegeforeningens leder
Arne Laudal Refsum

Foto: Legeforeningen/Mark Cabot

Leger gjør også feil
T

idligere tiders autoritære og
patriakalske legeskikkelse har for
lenge siden klatret ned av pidestallen.
Allikevel er det slik at pasientene alltid
vil oppfatte seg som underlegne i forhold til legen, fordi hun eller han
kommer til oss i en situasjon hvor vi
sitter på kompetansen, og de trenger
vår hjelp. De er prisgitt vår måte å
håndtere deres symptomer og plager
på, vår måte å ta dem på alvor, vår
måte å vise respekt på for dem og
deres livssituasjon. Som sykehusleger
er vi øverste representant for store
overveldende systemer, hvor hver og
en pasient nok dessverre ofte føler seg
som en umyndiggjort liten brikke i et
stort puslespill. De må bokstavelig talt
legge sine liv i våre hender, og stole på
at vi gjør vårt beste. Noe vi da også
gjør. Men av og til går det galt. Det
går galt fordi vi ikke gjør noe når vi
skulle ha gjort det, vi gjør noe for
raskt, på sviktende grunnlag, eller vi
gjør noe for sent, enda pasient eller
pårørende har sagt fra at noe er galt.
En sjelden gang gjør vi noe vi ikke
skulle ha gjort.
Det er måten vi da håndterer dette på
som avgjør om dette blir en hendelse
som pasienten kan akseptere og som
vi som profesjonelle yrkesutøvere og
som mennesker kan lære av, eller om
det blir begynnelsen på en smertefull
prosess for begge parter. Pasienten
føler seg sveket av et system og av en

autoritetsperson som ikke forteller
sannheten, og legen føler seg mis
tenkeliggjort og gjort til syndebukk
for systemet, eller rett og slett for
sjebnen. Vi har kanskje gitt pasienten
og de pårørende urealistiske forventninger på forhånd, i et velment forsøk
på å gi trygghet. Vi har kanskje underkommunisert risiko og komplikasjonsrate for ikke å skremme. Nå må vi ta
ansvaret, og starten på dette er å sette
seg ned med pasienten og pårørende i
en åpen dialog om hva som har hendt.
Hvorfor det har hendt, og hvordan
kunne dette skje. Si unnskyld der hvor
det er relevant, og heller en gang for
mye enn en gang for lite. Lederen av
den danske Lægeforening sier det så
treffende: ”Den enkelte patient har
krav på at få et svar på sine spørgsmål
og i nogle tilfælde også et ”undskyld”.
Hensikten med pasientsikkerhetssystemer er at disse feilene ikke skal skje.
Hensikten med helsetilsynsgransk
ninger av enkelttilfeller og av saks
områder er for å lære. Skaden eller
feilen har allerede skjedd for den
enkelte pasient, men vi må gjøre alt
vi kan for å unngå at det skjer om
igjen. Da må vi kunne melde trygt
uten at systemet skal være ute etter
å sanksjonere melderen. Vi må ha et
tilsyn som arbeider grundig og raskt.
Overlegeforeningen har tatt til orde
for etableringen av en havarikommisjon
for helsevesenet som et nyttig verktøy

i denne sammenheng. Stortingsfler
tallet har avvist denne løsningen i
denne omgang, og i stedet støttet
helsedepartementets Utrykningteam
fra helsetilsynet. Reaksjonene vi har
mottatt viser at den ordningen åpenbart ikke har funnet sin form enda.
I Sverige og Danmark mistet pasient
ene sine partsrettigheter i tilsynssaker
ved nyttår, og dialog mellom helsepersonell og pasienter ble satt sentralt
i prosessene i slike saker. I Norge
vurderes nå å gi pasientene partsrettigheter, til en årlig kostnad av over
50 millioner kr i økte saksbehandlingskostnader i Statens Helsetilsyn
lokalt og sentralt. Pasienter/pårørende
skal (kanskje, utvalget som har vurdert
dette er delt i sin innstilling) få innsyns- og klagerett på avgjørelser hos
Helsetilsynet i fylket, men ikke klagerett
på vedtak i Statens Helsetilsyn. Sakene
vil ta enda lenger tid å ferdigbehandle,
noe som allerede i dag er en av de
største belastningene for involvert
helsepersonell. Jeg anbefaler helse
ministeren å se godt på ordningene
i Sverige og Danmark. Åpenhet og
dialog må være nøkkelordene i en slik
sammenheng sammen med det lille
ordet unnskyld.

God sommer til
alle våre tillitsvalgte
og alle våre medlemmer!

Link til utvalgsrapport om pasienter og pårørendes rolle i tilsynssaker:
http://www.regjeringen.no/upload/HOD/HRA/rapport_rettighet.pdf
Blogg: http://blogg.tidsskriftet.no/2011/01/alle-mennesker-er-like-er-leger-likere/
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Vi skal bygge en
ny kultur for pasientsikkerhet
Direktør for Statens Helsetilsyn siden 2001, Lars E. Hanssen (f. 1949) har nok en gang provosert overleger
i norske sykehus ved å hevde at det er en ukultur blant leger, siden de ikke vil lære av feil som Helse
tilsynet har påvist i enkelttilsyn eller systemtilsyn. Som leder av Norsk overlegeforening blir jeg møtt
med kravet om at foreningen må kreve ham fjernet. Jeg har prøvd en annen tilnærming, og bedt
om et nærmere samarbeid, og vi har hatt flere møter på hans kontor i vår. Han har generøst budt
på enkle Vestlandslefser og kaffe.

L

ars Hanssen har spesialitet i
generell indremedisin og for
døyelsessykdommer og også i endokrinologi. Han har vært (er) professor
og har vært sjefslege ved Rikshospitalet.
Han var assisterende helsedirektør
under Anne Alvik.

Helsetilsynsdirektør Lars E. Hanssen intervjuet av Arne Laudal Refsum

Ved våre samtaler i løpet av våren
lovte han meg store luncher, men
serverte enkle Vestlandslefser lagt
opp i eksakt geometrisk mønster på
metallbrett, men kaffen var god.
Googler man ukultur blant leger
finner man for eksempel dette sitatet:
Han er bekymret over at mange norske
leger ignorerer de klare anbefalingene de
får om behandling av pasienter. – Det er
ganske vanskelig å forstå for meg som
fagmann og som tilsynsfører at det er en
ukultur og en motvilje til å lære av det
som ligger ferdig tygget foran deg i en
rapport. Dette er noe man kan lære av
umiddelbart, sier Hanssen. Et annet
sted sier han:
– Det er ikke lett å ha pasienten
i sentrum hvis legen har satt seg
der selv.
Intervjuet har imidlertid foregått pr
mail, Hanssen er en opptatt mann,
må vite.

Hva er Statens helsetilsyns hovedoppgaver?
Det er overvåkning av helsetjenestene
sett i forhold til befolkningens behov
for tjenestene og samfunnets krav til
tjenestene, vi er overordnet faglig
tilsynsmyndighet og behandler
enkeltsaker om alvorlig svikt i helsetjenestene der det er aktuelt med
reaksjoner mot enkelthelsepersonell
og virksomheter, og det er formidling
av tilsynserfaringene tilbake til
helsetjenestene.

Men hva er Helsetilsynets hovedformål: Læring, forebygging, straff eller
hevn?
Tilsynsmyndighetene skal ha oversikt
over sosiale og helsemessige forhold i
befolkningen. Særlig viktig er kunnskap om utsatte gruppers plikter og
rettigheter etter barnevern-, sosial- og
helselovgivningen. Helsetilsynets
klagebehandling, tilsyn og rådgivning
skal medvirke til at befolkningens
behov for tjenester ivaretas, at tjenest
ene drives på en faglig forsvarlig måte
og at svikt i tjenestene forebygges.
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I Norge vurderer man nå å gi
pasientene partsrettigheter, mens
man fjerner disse rettighetene i
Sverige og Danmark? Hvorfor forskjellige vurderinger i disse landene?
Det er ikke et spørsmål som er opp til
oss å besvare.

Ressursene i tjenestene skal brukes på
en forsvarlig og effektiv måte. I tillegg
er det et sentralt mål at befolkningen
har tillit til personell og tjenestene.
Hvor mange saker har Statens
Helsetilsyn hos helsetilsynet i fylket
pr år, og hvilken type saker:
Statens helsetilsyn behandlet 347 tilsynssaker i 2010. Vi ga 255 reaksjoner i
2010.- 27 var rettet mot virksomheter
og 228 rettet mot helsepersonell, av
disse 98 mot leger. 27 leger mistet
autorisasjonen Dette var pga rusmisbruk (10), seksuelt misbruk av pasient
(8), adferd (2), uforsvarlighet (2) og
ikke rettet seg etter advarsel (2). 53 leger
fikk advarsel og 8 leger mistet retten til
å rekvirere legemidler i gruppe A og B.
Lars Hanssen er ikke kjent for å spare
på kruttet når det er noe han vil ha
frem, som man kunne lese av sitatene
over. Fra Tv2 sine nettsider har jeg
hentet følgende:
Direktør i Helsetilsynet, Lars E.
Hanssen, er skremt over omfanget av
feilbehandling ved norske sykehus, og
vil nå ansvarliggjøre foretakenes styrer.
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– Man må ta dette på alvor, ellers
så blir styremedlemmene selv
ansvarlig for de som dør av feil som
kunne ha vært unngått hvis man
hadde lært, sier Hanssen.
Han blir imidlertid mye spakere og en
mer klassisk byråkrat når jeg kommer
inn på Helsetilsynets egen virksomhet:
Et utvalg har nå foreslått at pasient
ene og/eller pårørende skal få partsrettigheter i tilsynssaker? Hvordan
stiller du deg til det?
Vi forholder oss til de lover og
rammer som vårt overordnede
departement og Stortinget til enhver
tid legger for virksomheten vår.
Det er beregnet å medføre en betydelig ekstra saksmengde, og dermed
ekstra kostnader på ca 50 mill kr
pr år. Får vi ut en gevinst i pasientsikkerhet på denne måten, eller er det
her andre hensyn som vil veie tyngre?
Det er opp til de politiske myndig
hetene å avgjøre hvilke rammer som
skal legges for vår virksomhet. Det er
ikke et spørsmål Statens helsetilsyn
har synspunkter på.

Norge fjernet flere reaksjonsformer
imot helsepersonell i 2001 for
eksempel tilrettevisning, nettopp
fordi målet var læring av feil, og å
unngå at samme feil ble gjentatt i
fremtiden. Legeforeningens jurister
mener å se en tendens til at Helsetilsynet øker bruken av reaksjoner, og
på tynt grunnlag. Hva er dine
reaksjoner på denne påstanden?
Det framgår av statistikken at det har
vært en økning i antall reaksjoner:
Vår bruk av reaksjoner i tilsynssaker
bygger på lovgrunnlaget, avgjørelser
i Helsepersonellnemnda og saker som
blir ført for retten. Helsetilsynet alene
legger ikke nivået for bruken av
reaksjoner.
Helsetilsynets oppgave er jo å tilse
kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten. Hvordan jobber dere selv med
kvalitet og saksbehandlingssikkerhet
i deres arbeid med tilsynssaker?
Hvordan forholder dere dere til
omgjørelser i Helsepersonellnemnda
av Helsetilsynets vedtak i gransk
ningssaker. Er det mange vedtak pr år
som blir gjort om? Er det en økende
tendens til at vedtak gjøres om?
Vi er ikke enige i at vi reagerer på tynt
grunnlag. Slik du er kjent med møter
vi også påstanden om at vi i for stor
grad unnlater å reagere med advarsel.
Over tid ser vi at vi andel alvorlige
saker oversendt fra Helsetilsynet i
fylkene har økt de siste 10 årene.
Dette gjelde både tilbakekall (hvor
rusmisbruk utgjør en stor andel) og
advarsel.
Et av våre viktigste verktøy for å
kvalitetssikre saksbehandlingen er
bruk av våre saksbehandlingsvei

ledere. Som ledd i kvalitetssikringen
har vi nylig fått en ekstern vurdering
av innholdet i disse veilederne gjort av
professor Aslak Syse. Hvordan det
arbeides med den enkelte sak er
beskrevet i veilederne. Vi gjennom
fører dessuten oppfølging, opplæring
og seminarer med Helsetilsynene i
fylkene om behandling av tilsynssaker.
Helsepersonellnemndas avgjørelser
gjennomgås forløpende. Det vurderes
om avgjørelsene har prinsipiell betydning for fremtidige avgjørelser. Vår
praksis endres i så fall i samsvar med
dette. Ett eksempel på dette er at det
kort tid etter at nemnda ble etablert,
ble lagt en praksis om at enkeltstående
feil måtte være alvorlige for at det
skulle reageres med advarsel.
Andel omgjøringer har vært stabilt
lavt, se våre årsstatistikker. Andel
omgjøringer i 2010 var høyere enn
tidligere. Disse vedtakene ble fattet
siste halvår. Fire av omgjøringene
gjaldt omgjøring fra tilbakekall til
begrenset autorisasjon. Vi har på
denne bakgrunn lagt til grunn at vi
i større grad må vurdere om begrensning er tilstrekkelig for å ivareta
pasienters sikkerhet.
I dette bladet trekker vi frem
rapporten Dokumentasjon og
teieplikt i gastrokirurgien fra 2006.
I Vestfold fikk man avvik fordi man
ikke hadde egnet rom på sengepost
for fortrolig samtale mellom lege og
pasient. Avviket ble lukket i 2006,
men fortsatt er det ikke samtalerom
på avdelingen. Kommentar?
Dette spørsmålet må Helsetilsynet i
Vestfold svare på.
Ullevål Sykehus var ikke omfattet
av det landsdekkende tilsynet i den
samme rapporten. Den er ikke
behandlet i sykehusets styre, ledelse
eller på avdelingsnivå. Hvordan skulle
de bli oppmerksomme på r apporten?
Rapportene sendes til bl.a. RHF-ene
og de aktuelle helseforetakene. I

større grad enn før prøver vi å spre
tilsynsrapportene også til aktuelle
målgrupper som ikke har vært direkte
involvert i tilsynet. Vi forutsetter at
den interne styringen både i RHF
og HF bidrar til at de som har behov
for å kjenne til rapporten får det. I
tillegg offentliggjør vi alle tilsyns
rapporter på våre nettsider løpende,
så det burde ikke være uoverkommelig å følge med på aktuell rapporter
også for fagpersonell.

Mener du da at det er kritikkverdig
av Ullevål ikke å ha fanget opp
rapporten, og kritikkverdig av Helse
Sør-Øst RHF å ikke ha formidlet
rapporten videre til Ullevål? og Er
det da en ukultur blant RHF ledelse
og foretaksledelse, eller er det fortsatt
grunnlag for å si at det er en ukultur
blant leger?
Vi ønsker at foretakene skal lære av
rapportene våre. Mange rapporter
inneholder systemsvikt og hvordan
dette kan bedres. Vi oppmuntrer til at
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kjenner saksområdene godt i dette
arbeidet, når det er behov for det.
At vi på avslutningsmøtene for et tilsyn sjelden opplever at det er uenighet
knyttet til funnene vi baserer våre
vurderinger på, tyder på at vi slett
ikke er så langt unna hverdagen
som spørsmålet antyder.

rapportene behandles i styrene og ser
at dette skjer i økende grad. Ledelsens
involvering er avgjørende. Jeg ønsker
at det skal være en lærende kultur
både blant helsepersonell og blant
eiere og drivere. Der det ikke er tilfelle, bør kulturen endres og det er jeg
glad for at Overlegeforeningen er enig
i og vil bidra til, f.eks gjennom sine
tillitsvalgte og styrerepresentanter.
Når jeg stiller spørsmål til Lars Hanssen om også Helsetilsynet kan ha noe
av ansvaret for at rapportene ikke blir
brukt til å lære av, forteller han om de
ulike tiltakene Helsetilsynet er i gang
med nå for nettopp å se på hvordan
egen virksomhet kan bli bedre. Han
forteller om en ekstern vurdering av
saksbehandlerveilederene deres, om
en ”peer review”, en fagfellevurder
ing, blant de europeiske tilsynsmyndighetene og om brukerundersøkelser.
– Vi har regelmessige møter med fagforeningene i helsetjenesten, inklusive
Legeforeningen. Jeg er enig med deg,
det er behov for en ny læringskultur i
helsetjenesten – og dermed også blant
legene.
Selv om vi (Helsetilsynsdirektøren
og Overlegeforeningens leder) nå
er enige om at vi skal bygge en ny
kultur for pasientsikkerhet, så
kommer vi ikke unna at du flere
ganger har hevdet at det er en
ukultur blant leger. Så vidt jeg har
skjønt er dette blant annet fordi man
ikke har lært av slike rapporter. Men
hvordan skal avdelingene og syke
husene vite om disse rapportene?
Dette er tilsyn som varsles til de
aktuelle HF-ene i forkant. Etter at
tilsyn er gjennomført, holdes et
avslutningsmøte hvor man blant annet
kan kommentere faktagrunnlaget som
danner grunnlaget for eventuelle
merknader og avvik. Når HF-et
mottar foreløpig rapport får de enda
en mulighet til å komme med innspill
før den offentliggjøres. Vi regner etter
denne prosessen med at det er kjent i
foretaket, også på ledelsesnivå at det
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utføres tilsyn på det aktuelle temaet,
og at den endelige rapporten behandles i ledelse og styre, ikke bare i den
aktuelle avdeling.
Helsetilsynet legger opp til strenge
krav til forsvarlighet i mange saker,
ofte svært formalistiske krav, fjernt
fra legers hverdag. I den overnevnte
rapporten om gastrokirurgi fremgår
det at det skal gjøres et journalnotat
om informasjon gitt til pasienter
preoperativt, det holder ikke at
dette nevnes som innledning til
operasjonsbeskrivelsen. Hvorfor må
det være så formalistisk, og på hvilket
grunnlag kan Helsetilsynet kreve at
et journalnotat må ha akkurat en
slik utforming og plassering?
Vår jobb er å operasjonalisere krav
til forsvarlighet basert på lovverk,
retningslinjer og veiledere og hva
som er anerkjent som god praksis.
Det legges ned betydelig arbeid i
dette i forkant av et tilsyn nettopp for
at tilsynet skal oppleves relevant og
aktuelt. Vi benytter sakkyndige som

Ser du faren for at Helsetilsynets
krav til formalia i slike saker kan
flytte grenser, slik at vi risikerer
en utstrakt "for sikkerhets skyld"
medisin, hvor leger bruker (ufor
nuftig) mye tid på journalnotater,
på å ta ekstra prøver og undersøk
elser, bare for aldri å bli tatt for
noe?
Leger skal bruke tilstrekkelig med tid
på journalnotater, prøver og undersøkelser. Vi ser på om virksomheten er
forsvarlig eller ikke, det vil si vi vur
derer virksomheten opp mot en
minstestandard. Hva som er god
praksis, vil oftest ligge over denne
minstestandarden. Jeg håper inderlig
at de fleste leger sikter seg inn mot
god praksis og ikke den absolutte
minstestandarden i sin behandling
av enkeltpasienter.
Jeg er selvfølgelig enig i at vi skal
legge oss over minstestandard. Men
spørsmålet mitt gikk på om det er en
fare for overforbruk av undersøkelser
og tidsbruk, av frykt for å bli tatt for
noe?
Det tror jeg ikke det vil bli. Vårt
fokus har dreiet mot system, mer enn
individ. Eksempler på dette er Nordlandssykehussaken og Helgelands
sykehuset med kreftprøver som ikke
ble fulgt opp.
De nye utrykningsteamene er Helsetilsynets svar på Overlegeforeningens
ønske om Havarikommisjon for
Helsevesenet. I dette bladet frem
kommer det fra noen av stedene som
har hatt besøk av utrykningsteamene
at man føler seg mistenkeliggjort,
forsøkt å bli fanget i juridiske feller
osv. Kommentar?

Når det har skjedd alvorlig svikt i
pasientbehandlingen er det viktig å gå
igjennom hva som har skjedd, så man
kan lære å bidra til at det samme ikke
skjer igjen. At dette kan oppleves ubehagelig for enkelte har jeg forståelse
for. Men av profesjonelle helsearbeid
ere forventer jeg at de nettopp skal se
hvor viktig denne læringen er, og at
de derfor bidrar så godt de kan til å få
fram hva som har skjedd i de enkelte
uønskede hendelsene.
Legene som er involvert i slike saker
skal selvfølgelig bidra så godt som
mulig til å belyse sakene. Allikevel

er det at involverte leger føler seg
mistenkeliggjort og forsøkt å fanget
i feller en meget alvorlig tilbake
melding som jeg synes du avfeier
litt lettvint her. Er det en fare for at
Helsetilsynet og legene her havner i
et tydelig motsetningsforhold i stedet
for sammen få til å bygge en ny
kultur for kvalitet og pasient
sikkerhet?
Nå skal vi høste erfaringer med denne
prøveordningen, som Regjeringen
foreslår å gjøre permanent. Vi er
glade for alle konkrete og konstruktive tilbakemeldinger vi får. Jeg følger
nøye med på de sakene hvor vi har

rykket ut på denne måten og finner
ikke grunnlag for dine karakteristikker.
Vår oppgave er å bidra til pasient
sikkerheten og at det samme ikke skal
skje igjen. Da regner vi med at helsepersonell bidrar aktivt, selv om det
kan oppleves krevende umiddelbart
etter at det har skjedd. Det er nød
vendig for å sikre best mulig opp
lysning av sakene. Vi har fokus også
på helsepersonellets rettssikkerhet og
at den ivaretas.

Lenke til vurdering av tilsynsveiledere:
http://www.helsetilsynet.no/no/Toppmeny/Presse/Nyhetsarkiv/Forsvarlig-behandling-av-tilsynssakene/
Link til statistikk om antall reaksjoner:
http://www.helsetilsynet.no/no/Toppmeny/Presse/Nyhetsarkiv/flere-reaksjoner-2010/ .
http://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/
Hendelsesbasert-tilsyn/Reaksjoner-mot-helsepersonell/
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Landsomfattende tilsyn 2006:

– Dokumentasjon og teieplikt
i gastrokirurgien
– hvordan gikk det?
Helsetilsynet utførte i 2005 et landsomfattende tilsyn med kommunikasjonen mellom helsepersonell,
og mellom helsepersonell og pasienter i gastrokirurgiske avdelinger. Vi bruker dette systemtilsynet
som et eksempel på hvordan resultater blir brukt eller ikke brukt av sykehusene i etterkant. Vi har tatt
kontakt med Sykehuset i Vestfold og Ullevål sykehus, begge disse er tilfeldig valgt. Svarene de gir ville
vi nok fått fra mange av sykehusene. Dessverre.
Av Arne Laudal Refsum

D

et ble påvist noe svikt i formidlingen av prøvesvar fra labora
torie- og røntgenavdelinger i haste
situasjoner, det ble påpekt manglende
systematikk i opplæringen av nytilsatte leger, og mangler i opplæringen
av datasystemene. Pasientansvarlig
lege fungerte ikke, og det var for
dårlig journalføring fra kirurgenes
side under oppholdet. Ved mer enn
en tredel av tilsynene lå forholdene
ikke til rette for å ha fortrolige sam
taler mellom pasient og lege.
Tilsynene foregikk i alle helseregioner,
ved totalt 23 forskjellige kirurgiske
avdelinger i 18 fylker. Dermed er ikke
alle avdelinger som driver med gastro
kirurgi omfattet av tilsynet, men Statens
helsetilsyn mener funnene er relevante i
en nasjonal sammenheng.
• Det etterlyses såkalte ROS-analyser i
sykehusene, dvs risiko og sårbarhetsanlyser av informasjons-utvekslingen
mellom leger og sykepleiere.
• Kirurgenes journalføring under oppholdet, og spesielt for pasienter som
ligger lenge på intensivavdelinger må
bli bedre.
• Det må journalføres hvilken informasjon som er gitt til pasientene.
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• Forholdene må legges til rette for
å kunne gi og motta sensitiv informasjon mellom lege og pasient
uten at utenforstående kan overhøre
samtalen.
Rapporten ble utgitt i 2006. Den ble
selvfølgelig sendt til alle avdelingene
som hadde hatt tilsyn, alle RHFene og
alle helsetilsynene i fylkene. Formålet
med landsomfattende tilsyn er å sette
et nasjonalt fokus på et tjenesteområde
ved å avdekke evt mangelfulle forhold,
og å bidra til forbedring på dette
området. (Helsetilsynets nettsider).
Lovgivningen stiller få krav til
organiseringen av helsetjenestene,
men strenge krav til innholdet.
Ledelsen må kontinuerlig ha en
oppfatning av kvaliteten på de
tjenestene som ytes. De må ha et
bevisst forhold til hva som kan
betraktes som faglig forsvarlig,
og forsvarlighet er k
 jernen i
kvalitetsbegrepet som skal sikre
pasientsikkerheten.
Statens Helsetilsyn skriver følgende i
Årsmeldingen 2010:
• Styringsystemet er ledelsens verktøy
for å ha styring med forsvarlighet og

etterlevelse av andre lovkrav og må
bygge på kravene i lovgivningen.
• Uten at det forankres i den daglige
virksomheten blir det et dødt virkemiddel.
• Ledelsens gjennomgang og læring
av avvik er avgjørende.
• Styringssystemet må løpende ta opp
i seg erfaringer fra egen og andres
virksomhet.
• Erfaringer fra tilsyn og uønskede
hendelser hører selvsagt med.
• Et godt styringssystem må være
forankret i virksomhetens øverste
ledelse og styre.
• Helse- og omsorgsdepartementet
krever i oppdragsdokumentene for
2011 av helseforetakene at de kollektivt lærer av feil og systemsvikt både
på ledelsesnivå og styrenivå.
Helsetilsynsdirektør Lars E. Hanssen har uttalt at ledelse og styre bør
kunne holdes ansvarlige for dødsfall
som skjer på basis av at kunnskap fra
tilsyn ikke blir fulgt opp. Han har
videre uttalt at det foreligger en
ukultur blant leger som ikke vil lære
av erfaringene fra feil som er begått.
Vi ville derfor vite hvordan det gikk
med det nasjonale tilsynet om gastro

kirurgi fra 2006. Vi har spurt Syke
huset i Vestfold ved direktør og avdel
ingssjef fra 2006 som hadde tilsyn hos
seg, og Ullevål sykehus, som ikke
hadde fått utført tilsyn, også ved direktør og avdelingsoverlege om hvordan
de hadde fulgt opp denne rapporten.
Sykehuset i Vestfold: Det ble funnet
avvik for journalføring, og at syke
huset ikke sikrer at alle pasienter får
informasjon uten at uvedkommende
er tilstede. Vi har fått svar via Vivvi
Bjørnø, som er tidligere FTV ved
sykehuset, og som har sittet som
ansatterepresentant i sykehusstyret.
•F
 ra 2006 og frem til nå har det
vært 2 direktører, 2 fagdirektører,
4 klinikksjefer, 4 avdelingssjefer,
samt at andre ansatte kommer og
går. Ingen av de som hadde ansvarlige roller i 2006 har det i dag. Men
alle er fortsatt overleger.
•D
 en som bærer kompetanse og
kontinuitet er altså overlegen.

• Rapporten har ikke vært drøftet som
egen samlet sak i Direktørens ledergruppe, ei heller i styret. Avvikene
ble lukket januar 2006.
• Det er fulgt opp en rekke steder,
blant annet koblet sammen med
God Vakt rapporten, og med endring av kirurgenes arbeidsplaner.
• Sengepostene er omorganisert 3
ganger etter dette.
• Arealløsninger for lege-pasient
arbeid i sengeavdelingene og fellesområder er fortsatt mangelfulle.
Helsetilsynet i Vestfold fylke: Syke
huset fikk avvik for journalføringen i
2005, påny i pasientsak i 2006, nok
en gang i 2007. Internrevisjon i 2009
viste fortsatt avvik, mens ny intern
revisjon 2010 viste klar forbedring.
5 år, og først da ble øverte ledelse ble
involvert.
Vi ga sykehuset avvik for ikke å følge
utsatte områder i det etter hvert så

omtalte tilsynet som endte med avvik
til styret og direktør. I styresak fra 12.
mai i år ser vi at styret behandlet status
for økonomi og kvalitet. På kvalitetssiden er det fremdels kun omtale av
de indikatorene som er gitt i oppdragsbrevet fra RHF. Vi ser ingen
tilbakemelding av refleksjon over
andre avvikshendler eller 3-3 saker.
Ullevål sykehus: Sykehuset fikk ikke
utført tilsyn. De kan ikke se å ha mottatt rapporten, og kan heller ikke finne
dokumentasjon på at den er behandlet
på overordnet nivå i sykehuset. Erik
Carlsen som var avdelingsleder på det
tidspunkt kan ikke huske rapporten, og
det kan heller ikke Tove Strand som
var direktør på det tidspunkt.
Helse Øst RHF, som var eier av
Ullevål sykehus den gang fikk tilsendt
rapporten, men kan ikke si om den
er sendt til Ullevål sykehus eller
behandlet internt i eget system.

Lenke til tilsynsrapporten:
http://www.helsetilsynet.no/upload/Publikasjoner/rapporter2006/helsetilsynetrapport1_2006.pdf
Lenke til årsrapporten 2010:
http://www.helsetilsynet.no/upload/Publikasjoner/aarsrapporter/aarsrapport2010.pdf
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Tilsyn og pasientklager
• Helsepersonelloven er en generell ansvarslov med plikter for helsepersonell,
dette er ofte omtalt som profesjonsansvaret.
• Loven følger på flere punkter opp pasientrettighetsloven rettigheter for pasienter.
• Vi registrerer imidlertid et økende antall saker der leger er ilagt reaksjoner på et "tynt" grunnlag.
• Så mange som en av fire leger opplever i løpet av sin yrkeskarriere å bli involvert i en tilsynssak.
Det stilles blant annet krav til helsepersonell om forsvarlig og omsorgsfull behandling og oppfølgning av
pasienter, håndtering av pasientinformasjon overfor pasient og eventuelt
andre, krav om habilitet ved tiltak
som utløser velferdsgoder mv. Leger
og helsepersonell har samtidig plikter
som ansatte arbeidstakere. I virksomheter som gir helsehjelp fra helse
personell, vil det dermed være to
kontroll- og tilsynssystemer: Profesjonsansvaret med kontroll fra statlige
tilsynsorganer og arbeidstakeransvaret
med oppfølgning fra arbeidsgiver.
Mål med helsetilsynet
Tilsynet i fylket (Fylkeslegen) og
Statens helsetilsyn skal føre tilsyn med
helsetjenesten og helsepersonell, med
mål om kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten. Tilsynet skal påse at de
lovkrav som stilles til helsetjenesten
og helsepersonell følges. Tilsynet har
flere ganger vært gjenstand for endringer, så vel organisatorisk som i
oppgaver og arbeidsmetoder, ofte
inspirert av endringer i andre land
vi sammenligner oss med.
- nytt system i Sverige, pasientens
partsrettigheter fjernet
Fra januar 2011 fikk Sverige en ny
pasientsikkerhetslov og endrede funksjoner for Socialstyrelsen (Tilsynet)
og HSAN (Ansvarsnemnden). Pasientens partsrettigheter (innsyn, kontradiksjon, klagerett m.m.) i tilsynssaker
ble fjernet, fordi formålet med tilsyn
er å bedre sikkerheten i helsetjenesten
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Innlegg av direktør/advokat Anne Kjersti Befring og advokat
Aadel Heilemann, Forhandlings- og helserettsavdelingen, Legeforeningen

for fremtidige pasienter og ikke å gi
pasienter ”oppreisning”. Disiplinærreaksjoner som tilrettevisning og
advarsel er også fjernet, slik at aktuelle
reaksjoner vil være tilbakekall av
autorisasjon ev prøvetid.
Det kunne vært fristende å ønske
svenskene velkommen etter. Ordningen
har likhetstrekk med den som ble
gjennomført ved lov i Norge i 2001
(helsepersonelloven og endringer i
tilsynsloven)1 . Men utviklingen i
Norge etter 2001 har gått i motsatt
retning av Sverige.
- partsrettigheter for pasienter
i tilsynssaker i Norge?
I 2001 ble det lagt til grunn at tilsynet
i hovedsak skal bidra til nødvendige
tiltak for bedret kvalitet for fremtidige
pasienter – og ikke som kompensasjon
til pasienter som har opplevd en

uønsket hendelse. Det var et uttalt mål
for helsemyndighetene å unngå unødig
ressursbruk på langvarige klageprosesser
i tilsynssystemet samt å bidra til nødvendig læring av feil2 . Det ble antatt at
partsrettigheter for pasienter kunne gi
svekkede muligheter til å arbeide godt
med pasientsikkerhet. Videre ble det
vektlagt at formalisert klagerett for
pasient (eller pårørende) i tilsynssystemet ville bety økt ressursbruk på
klagesaksbehandling - uavhengig av
grunnlaget for klagen (i motsetning til
saker for domstolene, der prosessrisiko
er et korrektiv som sikrer at grundige
overveielser gjøres innen rettslige skritt
eventuelt innledes).
Et departementsoppnevnt utvalg har
nettopp avgitt sin innstilling om
hvilken posisjon og hvilke rettigheter
pasienter skal ha i tilsynssaker. Et
utgangspunkt for arbeidet var hvor-

dan pasientenes posisjon kan styrkes,
og utvalget anbefaler at pasienter/
pårørende gis utvidet innsyns- og
uttalerett i selvmeldte tilsynssaker
som behandles av Helsetilsynet i
fylket. Videre mener utvalget at
pasienter/pårørende også bør ha en
klagerett på Helsetilsynet i fylkets
avgjørelse. Hovedbegrunnelsen for å
gi pasienter/pårørende slike partslign
ende rettigheter er at ”dette vil øke
tilliten til Helsetilsynets saksbehandling og at samfunnet generelt sett nå
forventer økt involvering for brukere,
pasienter og pårørende i ulike sammenhenger.”3 Dette kan bety at vi i
Norge er i ferd med å innføre de
utfordringer Sverige nå har gjort noe
med.
En vurdering av pasienters partsstilling
i tilsynssaker må ta med seg at pasienter
allerede har en formalisert klagerett
på oppfyllelse av rettigheter i pasientrettighetsloven, rett til behandling,
rett til innsyn i journal med mer.
Pasientskadeordningen (NPE) ble
innført som en fast erstatningsordning
fra 2003. Herfra kan pasienter søke
kompensasjon ved økonomiske tap
som følge av svikt i helsetjenesten.
Utviklingen av helsetilsynet
Med pasienten som part i tilsynssaker
på alle nivåene, vil tilsynsfunksjonen
bli endret. Det må spørres om en slik
endring vil styrke eller svekke pasientsikkerheten, i tillegg til økt ressursbruk.
Grunnlaget for arbeidet med pasientsikkerhet er åpenhet om feil, og
læring av feil. Åpenhet kan ikke vedtas, men oppnås ved trygghet for den
enkelte. Læringen må først og fremst
skje i den enkelte virksomhet.
Vi registrerer også andre utviklingstrekk som får betydning for mulig
heter for åpenhet om feil og dermed
arbeid med pasientsikkerhet. Som
eksempler kan nevnes økt bruk av
reaksjoner og en svekkelse av sykehu-

sets meldeplikt om systemfeil til
lokalt tilsyn. Legeforeningen har
lagt vekt på å ha et sterkt tilsyn som
skal følge opp ved systemsvikt, slik
at læring og utvikling av
pasientsikkerhet står sentralt.
Reaksjoner mot individer bør
forbeholdes alvorlig overtredelse
av lovkrav.
Det kan være grunn til å minne
om at man rett før helsepersonellovens ikrafttredelse fjernet reaksjonsformen tilrettevisning og at
man hevet terskelen for å
benytte advarsel. Det ble vist til
at tilsynet først og fremst skal
bidra til læring ved veiledning4.
Veiledning ble fremhevet som
det viktigste tiltaket for kvalitet
og sikkerhet i helsetjenesten,
både i konkrete situasjoner og
generelt.
- økende antall saker
Tilsynet gjør i de fleste saker et grundig
arbeid. Vi registrerer imidlertid et
økende antall saker der leger er ilagt
reaksjoner på et ”tynt” grunnlag. I
noen av sakene opplever legene til
bakemeldingen som en ”straff” og at
det settes eksempler, mer enn at det
foretas konkrete vurderinger ut fra
hvordan situasjonen fortonte seg.
Dessverre konkluderer vi stadig oftere
på samme måte som den berørte lege,
sammenlignet med situasjonen for få
år siden. Vi har sett at det er gitt reaksjoner i saker med stor usikkerhet om
de faktiske forhold. Resultatet av en
behandling eller unnlatelse av
behandling tillegges for stor vekt på
bekostning av hvordan vurderingen
av situasjonen fortonte seg på vurder
ingstidspunktet.
Vi oppfatter at det har skjedd en
endring av praksis de siste årene og at
terskelen for å benytte reaksjoner er
satt lavere. Tilsynets offentlige kritikk
av klageinstansen – Statens helse
personellnemnd - er et signal i
samme retning. Helsepersonell-

nemnda er et viktig korrektiv i de
tilfellene Helsetilsynet ikke ”treffer” i
sine vurderinger. Vi mener det er mye
å hente på å styrke den medisinske
sakkyndigheten og at det også bør
være rom for tvil der de faktiske forhold ikke er klargjort. En god forståelse av hva de lovbestemte kriterier
innebærer, er også avgjørende for
riktig praksis.
Mer om utøvelsen av tilsynet
Så mange som en av fire leger opp
lever i løpet av sin yrkeskarriere å bli
involvert i en tilsynssak. Sakenes
karakter og alvorlighetsgrad varierer
stort. For leger som får en tilsynssak
mot seg, vil situasjonen uansett ofte
kunne oppleves sterkt belastende.
Hvordan tilsynssaken oppleves vil
også avhenge av hvordan legen blir
ivaretatt på arbeidsplassen av kollegaer og ledelsen.
Tilsynsmyndighetene må i den
enkelte tilsynssak foreta konkrete
vurderinger av yrkesutøvelsen for å
avgjøre om det foreligger forhold som
setter kvalitet og sikkerhet i fare.
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Ethvert vedtak skal begrunnes. Tilsynsmyndighetene kan også gi generell
veiledning om hvilke krav som stilles
(for eksempel i rundskriv).
- Tilretteleggingsplikten som
ramme for yrkesutøvelsen
Det enkelte helsepersonells plikt til å
innrette sin yrkesutøvelse i samsvar med
loven må ses i sammenheng med den
plikt helsetjenesten som sådan har til
forsvarlig virksomhet. Forsvarlig virksomhet innebærer at helsetjenesten som
tilbys, må være forsvarlig. Det er en
generell plikt for virksomhetseiere
og virksomhetsledelser til å tilrettelegge driften slik at helsepersonell
gjøres i stand til å overholde sine
plikter. Det enkelte individ kan bli fri
for rettslig ansvar der uforsvarligheten
skyldes systemfeil, herunder manglende
tilretteleggelse av virksomheten, se
helsepersonelloven § 16 og spesialisthelsetjenesteloven § 2-3.
Råd om hvordan leger
bør håndtere tilsynssaken
Når en tilsynssak oppstår er det grunn
til å ha høy bevisst om at mange leger
opplever denne formen for gransk
ning i løpet av karrieren, og at et flertall av alle tilsynssaker blir avsluttet
uten at det treffes vedtak om noen
reaksjon overfor legen.
- Ulike utgangspunkter
for tilsynssaker
Tilsynssaker kan oppstå på ulike
måter. Det kan være tilstrekkelig med
omtale i media av situasjonen i helsetjenesten. Ofte oppstår tilsynssaker
gjennom at pasienter eller pårørende
ber om tilsynets vurdering av en sak.
Legen eller helseinstitusjonen kan
selv ha meldt saken til tilsynet, eller
tilsynet ønsker å gjennomføre rutine-

messig tilsyn. Første instans for alle
saker er Helsetilsynet i fylket som kan
gi råd og veiledning i så vel generelle
som konkrete saker. Helsetilsynet i
fylket kan avslutte saker der det ikke
anses å være grunnlag for reaksjon.
Vurderes derimot reaksjoner som
aktuelt, må saken oversendes til Statens
helsetilsyn. Vedtak fra Statens helsetilsyn kan påklages til Statens Helsepersonellnemnd
- Opplysning av forholdet
Tilsynssaken må tas på alvor ved at
man bidrar med opplysninger om
forholdet. Henvendelser fra tilsynsmyndighetene skal besvares, innenfor
fastsatte frister. Det kan bes om fristutsettelse dersom dette er nødvendig.
Vær åpen og ærlig, og ikke hold tilbake informasjon som er etterspurt.
Det å unnlate å gi informasjon kan i
seg selv medføre en tilsynsreaksjon.
Vurder samtidig nøye hva som kreves
fremlagt og hva som er av direkte
betydning for saken. Det skal ikke gis
flere innrømmelser enn det er grunnlag for. Taushetsplikten må alltid
overholdes, og del ikke informasjon
verken med tilsynsmyndighet eller
rådgivere som det ikke er rettslig
grunnlag for å utlevere.
- Bistand og støtte
fra Legeforeningen
Det er en prioritert oppgave for
Legeforeningen å bistå medlemmer
som blir involvert i tilsynssaker. I
Legeforeningens sekretariat arbeider
flere jurister som har bred erfaring
med slike saker. Juristene bistår og
veileder i konkrete saker, og kan herunder påse at prosessuelle rettigheter
blir ivaretatt, rådgi og strukturere
svarbrev til tilsynsmyndighetene etc.
Bistanden gis primært av egne jurister/

advokater, men vi vurderer om saken
bør ”settes ut” til ekstern advokat, dersom saken eller kapasiteten tilsier dette.
Legen kan i så fall søke Rettshjelputvalget om økonomisk støtte. Innvilgelse av eventuell støtte under rettshjelpordningen beror på en konkret
vurdering, og de nærmere vilkår for
støtte under ordningen finnes i
rettshjelpsordningens vedtekter. Legeforeningen har også etablert flere
støtteordninger som kan være til hjelp
for leger som blir involvert i tilsyns
saker, så som kollegial s tøtteordning i
hvert fylke, en egen, dedikert lege
tjeneste (”lege-for-lege ordningen”) m.m.
Informasjon om støtteordningene finnes
på Legeforeningens nettsider, eller kan
fås ved h
 envendelse til sekretariatet.
Gjennom enkeltsaksbehandlingen
som Legeforeningens jurister yter
vurderer vi også hvordan tilsynet
utøver sin myndighet og om det er
nødvendig med andre korrektiver,
ev endringer i lovgivningen.
- Ny veileder
Legeforeningen har utarbeidet en
veileder for tilsynssaker. Veilederen er
ment som et hjelpemiddel for leger
som opplever å få en tilsynssak reist
mot seg. Dokumentet gir en generell
oversikt over hensynene og regelverket
som ligger til grunn for tilsynsmyndighetens virksomhet, over saksgangen i
tilsynssaker og mulige utfall av slike
saker. Videre omtales Legeforeningens
bistand til leger i denne type saker, og
det gis innspill til legens håndtering.
Forhåpentlig kan veilederen også være
til nytte for andre som måtte bli berørt
av tilsynssaken, det være seg arbeids
giver, kollegaer eller tillitsvalgte.

Befring og Ohnstad, helsepersonelloven med kommentarer, 3. utgave 2010 (Fagbokforlaget)
(Ot prp nr 13 (1998-99).
3
Pasienters og pårørendes rolle i Tilsynssaker, Rapport av 15. april 2011 fra hurtigarbeidende utvalg nedsatt av
Helse- og omsorgsdepartementet for å vurdere praksis og regelverk når det gjelder pasienters og pårørendes rolle i tilsynssaker
4
Innst. O. nr. 38 (2000–2001)
1
2
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Ny pasientsikkerhetslov i Sverige

– pasientene mister partsrettighetene

F

ra 1. januar 2011 trådde Patientsäkerhetslagen i kraft. Formålet
med loven er:
• å fremme pasientsikkerhetsarbeidet,
• å gjøre det enklere for pasientene å
melde feilbehandling,
• å videreføre og skjerpe meldeplikt
om uønskede hendelser for virk
somheter og helsepersonell.
Socialstyrelsen (det svenske Helse
tilsynet) tar over de ca 5000 klage
sakene årlig på feilbehandling fra
Hälso- og sjukvårdens ansvarsnämd.
(HSAN), slik at HSANs oppgave
rendyrkes til å handle om spørsmål
omkring reaksjoner mot leger, nemlig
inndratt forskrivningsrett, tilbakekallelse av autorisasjon eller prøvetid.
Tidligere reaksjonsformer som til
rettevisning eller advarsel fjernes.
Den nye loven inneholder bestemmelser om at Socialstyrelsen først og
fremst skal fokusere på at det drives
systematisk pasientsikkerhetsarbeid.
Pasientene kunne tidligere kun
melde en person, mens de etter det
nye systemet kan melde en hendelse,
selv om man ikke vet hvem eller hva
som er årsaken. Pasientene mister
partsrettighetne i sakene, men det
innføres en kommunikasjonsplikt med
pasienten, og pasienten får innsynsrett
i utredningsmaterialet i sakshåndter
ingen, og de får rett til å uttale seg om

saken, og om forslag til vedtak i saken.
Pasientene får tilsendt kopi av endelig
vedtak. Dette vedtaket kan ikke overklages av pasienten, heller ikke vedtak
om at det ikke finnes grunnlag for å
utrede saken.
I forarbeidene har den svenske regjer
ingen vurdert om pasientens ønske
om å få oppreisning mot den enkelte
yrkesutøver burde føre til at disiplinærreaksjonene skulle opprettholdes, men
har konkludert med at pasientene i
større grad enn før vil få svar på hva
som egentlig skjedde, hvorfor, og
hvilke tiltak som iverksettes.
Virksomhetene pålegges å involvere
pasient/bruker i sitt pasientsikkerhetsarbeid, f.eks. ved å lage rutiner for
systematisk klagehåndtering, tilbud
om oppfølgingssamtaler, oppretting
av brukerråd. Virksomhetene får samtidig en skjerpet plikt til å forebygge
feilbehandlinger, ha rett personell
med riktig kompetanse, og til å utrede
årsakene til feil som har skjedd slik at
de ikke skal skje på nytt. Virksom
hetene får en plikt til å informere
pasientene om hendelsene, og om
tiltakene som iverksettes for å unngå
dette i fremtiden. Også mindre alvorlige hendelser skal rapporteres, også
situasjoner som kunne ført til skader
eller hendelser. Dette er en skjerpelse
sammenlignet med tidligere system.

Av Arne
Laudal Refsum

Dersom Socialstyrelsen på egen
hånd initierer utredning av en sak,
skal helsepersonellet eller institusjonen
gis mulighet til å uttale seg, mens i
disse sakene har ikke pasient eller
pårørende uttalerett eller innsynsrett.
Dersom det skulle vise seg under
utredningen at pasienten har pådratt
seg en pasientskade, bør Socialstyr
elsen kontakte vedkommende.
Helsepersonell som får en reaksjon
fra HSAN kan klage dette inn for en
allmenn forvaltningsdomstol. Det kan
også Socialstyrelsen, dersom de er
uenige i avgjørelsen om å ikke tildele
en reaksjon, mens pasient og pårør
ende ikke har en slik rettighet.
Lex Maria. I Sverige har helsetjenesten i
over 60 år hatt plikt til å melde alvorlige
hendelser og pasientskader til Socialstyrelsen. Navnet kommer etter fire dødsfall ved Maria-sjukhuset i Stockholm på
bakgrunn av alvorlig legemiddelforgiftning i 1936. I disse sakene har ikke pasienten vært formelt part i saken, og vil
heller ikke være det i den nye loven.

Link til Socialstyrelsens nettside om pasientsikkerhetsloven:
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2010oktober/socialstyrelsentaroverhsan-shanteringavpatientklagomal
Se omtale av det nye svenske systemet fra utvalget som vurderer Pasienter og pårørendes rolle i tilsynssaker i Norge:
http://www.regjeringen.no/upload/HOD/HRA/rapport_rettighet.pdf

OVERLEGEN 15

Nytt dansk tilsynssystem fra 2011
– læring og dialog

Leder av den danske Lægeforening, Mads Koch Hansen
gleder seg over det nye danske systemet: ”Især fordi
man med Patientombudet prioriterer det lærende element
langt høiere end i det gamle system. Det vigtigste,
når der opstår fejl i systemet er at man lærer af det”.
Av Arne Laudal Refsum

S

undhetsloven av 2005 inneholder
et eget kapittel om pasientsikkerhet. Helsepersonell skal melde utilsiktede hendelser direkte i et elektronisk
system på egen webside, og det kan
ikke iverksettes sanksjoner mot helsepersonell som melder slike avvik.
Meldingene sendes til regionene (som
i Danmark eier og driver sykehusene),
og som bruker disse i forbedringsog pasientsikkerhetsarbeidet.
Fra 1. januar 2011 er et nytt dansk
pasientklagesystem på plass. Alle klager
skal henvende seg et sted, nemlig hos
pasientombudet. Borte er Pasient
klagenemnden, Pasientforsikringen
og Pasientskade- og Legemiddel
skadenemnden. Nytt er også at man
kan klage over pasientforløp, ikke
bare mot et konkret navngitt helsepersonell. Pasientene har krav på lokal
dialog før det opprettes en egentlig
klagesak. Denne nyordningen blir sett
på som meget viktig av den danske
Legeforening. Etter dialogen kan

pasienten velge å opprettholde klagesaken. Pasientombudet vurderer så
saken, og tar stilling om det har
skjedd noe kritikkverdig eller ikke,
og de kan rette kritikk mot helsepersonell og/eller helsetjenesten.
Sundhedsvæsenets Disiplinærnævn
(SDN) avgjør klager mot det enkelte
helsepersonell og har mulighet til å
ilegge sanksjoner. Sundhedsstyrelsen
kan innstille til SDN om at det bør
rettes kritikk. Pasienter og pårørende
har ikke partsrettigheter i en tilsynssak,
de har ikke uttalerett, men de kan
sende inn sitt syn på saken. Pasient/
pårørende har da heller ikke klagerett
dersom Sundhedsstyrelsen ikke inn
stiller på kritikk mot helsepersonellet.
Sundhedsstyrelsen kan sette helse
personell under skjerpet tilsyn, utstede
påbud, eller ved domstol kreve hel eller
delvis innskrenkning av autorisasjonen.
Leder for den danske Lægeforeningen, Mads Koch Hansen sier følgende

Mads Koch Hansen
Formand

om det nye systemet til Ugeskrift for
læger i januar 2011:
At få en klage fra en patient er aldrig
rutine. Jobbet som læge består i at
hjælpe andre, og de fleste læger
identificerer sig i høj grad med deres
fag. Ud fra antallet af klager over læger

Link til Et patientklagesystem som giver mening:
http://www.ugeskriftet.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/UGESKRIFT_FOR_LAEGER/TIDLIGERE_
NUMRE/2011/UFL_2011_1/UFL_2011_173_1_7
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- flere end 4.000 sidste år - kunne man
godt tro, at vi var blevet en hårdhudet
gruppe. Men undersøgelser viser, at
læger og sundhedspersonale i det hele
taget oplever patientklager som en
voldsom belastning. Faktisk kan alene
frygten for en klagesag påvirke arbejdsglæden. Det betyder ikke, at alt nu er
perfekt. Gabestokken er ikke blevet
afskaffet. Men der er tale om en stor
forbedring i forhold til de gamle regler.
En positiv nyskabelse er, at alle patienter, der klager, skal have tilbudt en
lokal dialog. Siger patienten ja tak til
tilbuddet, skal samtalen finde sted
inden for fire uger. Efter denne dialog
er det op til patienten at afgøre, om
han eller hun vil afslutte sagen eller
gå videre med sin klage.
For alle parter er det oplagt at få talt
om, hvad der gik galt. Er det tale om
en egentlig fejl, om dårlig kommunikation eller en arbejdstilrettelæggelse,
der ikke tager nok hensyn til patienten?
Det er vigtigt at afklare. Den enkelte
patient har krav på at få et svar på
sine spørgsmål og i nogle tilfælde
også et »undskyld«. Sundhedspersonalet kan bruge erfaringerne til at
forebygge, at andre patienter kommer
ud for en lignende hændelse. Det er
her i den virkelige verden, at vi kan
ændre en procedure eller overveje
nye måder at kommunikere med
patienterne på.
Mit håb er, at læger vil engagere sig i
den lokale dialog og ad den vej både
forbedre arbejdsgangene og forebygge mange af de ofte årelange og
opslidende klagesager. Det nye system
har et helt andet fokus på læring end
det Glædeligt er det også, at det
bliver muligt at klage over et samlet
forløb. Politikerne har erkendt, at det
ikke altid er muligt at rette blikket
mod en læge eller en sygeplejerske,
når noget går galt. Nu kan patienten
vælge, om han eller hun vil klage over
»hele pakken« eller over den konkrete
sundhedsperson.

Kurs og seminar
Seminar
i avdelingsledelse
avholdes på Soria Moria
23. - 24. november 2011.
Program publiseres senere
på Ofs nettside

Legeforeningens
tillitsvalgt-kurs
Modul I - 6. - 7. september 2011
Modul II - 15. - 16. november 2011
Begge avholdes på
Rica Hotel Gardermoen.
Sett av tiden allerede nå

Vårkurset 2012
avholdes i Trondheim
25. - 26. april 2012
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Juridisk bistand og rettshjelp
Legeforeningen tilbyr juridisk bistand i spørsmål som relaterer seg til yrkesutøvelsen.
Det er etablert to former for bistand: Direkte bistand fra Legeforeningen,
og økonomisk støtte til eksterne juridiske tjenester.

Av direktør/advokat Anne Kjersti Befring
og fagsjef/advokat Frode Solberg,
Forhandlings- og helserettsavdelingen, Legeforeningen

D

en ene er direkte bistand fra
Legeforeningen. Dette er hovedformen for bistand. Legeforeningen
håndterer mer enn 2000 skriftlige saker
hvert år, i tillegg til flere tusen telefoner. Den andre ordningen er økonomiske støtte til kjøp av eksterne juridiske tjenester, via den såkalte Rettshjelpsordningen. Denne ordningen
behandler mellom 60-90 saker per år.
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Legeforeningens egne jurister og advokater har særskilt ekspertise og kompetanse i å håndtere legerelaterte spørsmål,
noe som er utviklet over flere år. Fagområdene har vært i utvikling – i takt med
endringer i lovgivning, avtaler og i forvaltningen. Det er også utviklet kompetanse til å håndtere spørsmål av økonomisk karakter. Arbeidet i sekretariatet er
organisert for effektiv og god bruk av
kompetanse - og for kontinuerlig utvikling av den kompetanse som behøves for
å møte medlemmenes behov.

sert kunnskap mht de fleste aktuelle
saksforhold, og kan derfor ofte yte vel
så god bistand som eksterne advokater.
Særlig gjelder dette problemstillinger
knyttet til avtaler som Legeforeningen
er part i. I tillegg har sekretariatsbistand
den fordel at legen ikke betaler noe for
den advokatbistand som stilles til disposisjon. Bistandens omfang vurderes
etter en juridisk-faglig vurdering, hvor
legens rettssikkerhet og effektiv bruk av
Legeforeningens ressurser er viktige
parametere.

Økning i antallet saker
Medlemsantallet øker hvert år og
antallet juridiske saker øker. Sakene
for overlegene dreier seg om arbeidsforhold (i sykehus, kommuner,
universitet, forvaltningen) – og avtaleforhold, arbeidsgiverrollen og til
profesjonsansvaret som lege. Den
betydelige vekst som har vært i helseforvaltningen de siste ti år har medført stadig flere reguleringer og større
behov for å påse at forvaltning utøves
i tråd med lovgivning. Situasjonen
med omstilling i sykehus har medført
økt behov for bistand i ansettelses
forhold. Bistanden spenner fra veiledning per telefon til prosessoppdrag i
rettssaker. Det er fra 2011 etablert en
telefonsentral som tar i mot telefonhenvendelser for vurdering i første
linjen. Mange saker avklares per telefon.

Denne typen bistand suppleres av
Legeforeningens Rettshjelpsordning
som er sekundær og kan yte økonomisk støtte til ekstern juridisk bistand.
Ordningen ble opprettet i 1995, vedtektene ble revidert på Landsstyre
møtet 2007 og ordningen finansieres
i sin helhet gjennom den ordinære
medlemskontingenten. Nedenfor gis
det informasjon om viktige sider ved
denne sekundære ordningen, men
fremstillingen er ikke uttømmende.

Det er et mål for Legeforeningen at de
fleste tvistesaker løses på ”lavest mulig
nivå” og uten unødig stor belastning og
kostnad for legene som er involvert.
Legeforeningens sekretariat har som
nevnt ovenfor bred erfaring og spesiali-

- Gir ikke ubetinget
rett til økonomisk støtte
Rettshjelpsordningen er ikke en for
sikringsordning som gir medlemmene
en ubetinget rett på støtte. Søknadene
avgjøres etter en skjønnsmessig vurd
ering av Rettshjelpsutvalget, som
består av en representant for hver av
yrkesforeningene samt en representant for Norsk medisinstudentforen
ing. Utvalget utøver sitt virke iht
oppnevning fra Sentralstyret, innen
rammene av ordningens vedtekter.
- Forhold det kan søkes om støtte til
er regulert i vedtektenes kapittel 5.

Saker det kan ytes støtte til er tilsynssaker, straffesaker relatert til yrkesutøvelsen, ærekrenkelser, tvist med NAV/
trygden, oppsigelser av driftsavtaler,
samarbeidsproblemer med oppdragsgiver, tvist i arbeidsforhold, problemer med hjelpepersonell, erstatningskrav og mediehåndtering. I tillegg kan
det søkes om støtte til saksforhold av
stor prinsipiell betydning som ikke er
nevnt ovenfor. Disse søknadene innstilles evt av Rettshjelpsutvalget og
avgjøres i siste instans av Sentral
styret. Terskelen for å få ytelser etter
unntaksbestemmelsen er høy.

En søknad om støtte skal inneholde:
• en kortfattet saksfremstilling
• angi hva det søkes støtte for å
oppnå, og normalt angi hvilket
beløp det søkes om
• kontaktinformasjon for legen eller
dennes fullmektig (navn, adresse,
mobilnummer, e-post)
• kopi av samtlige relevante dokumenter og tidligere korrespondanse
i saken (taushetsbelagt pasientin
formasjon skal anonymiseres)
• i hastesaker, opplysning om når og
hvordan sekretariatet ble forsøkt
kontaktet

- Skjønnsmessig vurdering
Innenfor rammene av vedtektene
foretar Rettshjelpsutvalget en konkret
skjønnsmessig vurdering av alle sider av
saken. I den forbindelse vektlegges bl.a.:
•S
 akens betydning, sett hen til rettshjelpsordningens formål
•S
 økers medvirkning til at saken har
oppstått
•S
 økers manglende medvirkning til
å finne en løsning på saken
•H
 vorvidt økonomisk støtte kan
antas å svekke Legeforeningens
omdømme
• Innvilget støtte i tidligere saker

Ufullstendig søknad og manglende
dokumentasjon vil kunne medføre at
behandling av søknaden kan trekke ut
i tid, i påvente av at dette fremskaffes.
Det anbefales at medlemmet leser
gjennom vedtektene for ordningen
før søknad sendes.

- Hva gjør man når en sak oppstår?
Når en sak oppstår er det viktig at
medlemmet tar kontakt med Lege
foreningens sekretariat umiddelbart og
før advokat engasjeres. Medlemmet
selv bør avstå fra handlinger i saken før
saken er vurdert av sekretariatet, med
mindre det er nødvendig å reagere
straks, for eksempel for å unngå over
sittelse av frister. Utgifter til advokat
som har påløpt før sekretariatet er
kontaktet, vil som hovedregel ikke bli
dekket. Dersom medlemmet ønsker å
kontakte advokat etter at sekretariatet
har vært konsultert, men før søknaden
har blitt behandlet, er det anledning til
dette. Det skjer da for medlemmets
egen økonomiske risiko. Rettshjelpsordningen er ingen forsikringsordning,
og sekretariatet kan ikke garantere at
utvalget vil innvilge en søknad.

Forutsetninger for støtte
• Selv om det ytes støtte i en sak
forutsettes det at medlemmet
uttømmer andre muligheter for å
få dekket utgiftene, slik som
arbeidsgiver, forsikringsordninger
eller andre avtaleparter.
• Om en sak fører frem, og medlemmet får dekket saksomkostninger fra
motparten, forutsettes det at støtte
fra rettshjelpsordningen tilbakeføres
til ordningen.
• Vedtaket innebærer ikke noe tilsagn
om ytterligere støtte dersom ved
takets beløpsgrense overstiges.
• Støtten utbetales mot dokumentasjon, vanligvis ved at ekstern advokat
fakturerer Legeforeningen direkte,
innenfor rammene av vedtaket.
• Dersom det oppdages at medlemmet har gitt feilaktige opplysninger,
eller har unnlatt å gi opplysninger
av vesentlig betydning for saken,
kan Rettshjelpsutvalget omgjøre
vedtaket og kreve utbetalt støtte
tilbakeført.
• Sikkerhet for motpartens saksomkostninger dekkes ikke, med mindre
det er særlig angitt i vedtaket.

- Hastesaker
Dersom medlemmet kommer i en akutt
situasjon som faller inn under ordning
ens dekningsområde, og det ikke oppnås kontakt med Legeforeningens
sekretariat, kan medlemmet kontakte
advokat direkte for en førstehånds
vurdering. Medlemmet bærer selv den
økonomiske risikoen for slik kontakt,
men Rettshjelpsutvalget kan fatte vedtak om å dekke utgifter som påløper
før sekretariatet er kontaktet. Forutsetningen er at manglende juridisk bistand
ville kunne medført såkalt rettstap eller
vesentlig svekket juridisk posisjon. I
slike situasjoner skal det opplyses om
hvorvidt sekretariatet ble forsøkt kontaktet, når det skjedde og på hvilket vis.
- Forhold som faller
utenfor ordningen
I erstatningssaker som omfattes av
legenes ansvarsforsikring i Unison, skal
forsikringsselskapet kontaktes direkte.
Rettshjelpsordningen omfatter ikke
saker som er omfattet av Legeforen
ingens kollektive ansvarsforsikring.
Henvendelser om bistand
Det er viktig å være klar over at
henvendelser om juridisk bistand ikke
trenger å gå via bestemte personer i
Legeforeningen.
Telefoniske henvendelser rutes videre
fra sentralbordet. Man kan også orientere seg via Legeforeningens hjemmesider, hvor man finner oversikter
over hva de ansatte jobber spesielt.
Skriftlige forespørsler om juridisk
bistand kan sendes til legeforeningen@
legeforeningen.no uavhengig om legen
ønsker direkte bistand fra Legeforeningens advokater/jurister eller om det søkes
støtte til ekstern juridisk bistand.
Ønsker legen å ta en samtale med de
som håndterer saker etter Rettshjelpsordningen, dvs saker som gjelder
ekstern juridisk bistand, kan Jon Ole
Whist eller Frode Solberg kontaktes
direkte.
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Utrykningsgrupper

Det skjer feil i helsevesenet. Det har det
alltid gjort, og det kommer det til å skje
i fremtiden. Vi må lære
av feilene, så vi ikke gjentar de samme
om igjen og om igjen. Overlegeforenin
gen
ønsker seg et system som
innbyr til læring, ikke til straff for vår
e medlemmer. Det må være et hurtiga
rbei
den
de system, for lang
saksbehandlingstid oppfattes som en tille
ggsstraff. Etter at vi tok til orde for en
havarikommisjon for
helsevesenet kom departementet med
utrykningsgruppe fra Helsetilsynet.
Det
er en prøveordning for
to år, men allerede nå har departemente
t foreslått å gjøre den permanent, før
prøv
eper
ioden er avsluttet
og før evalueringen er påbegynt. Arroga
nt!
Vi bringer her to rapporter om hvorda
n det oppleves å få denne gruppen på
besøk. Alvorlige innvendinger
reises. Nå er det nær 40 steder som har
fått besøk, slik at disse tilbakemeldinge
ne trenger ikke være representative. Inntrykket kan jo også bedr
e seg over tid, når man ser at man får
en rask avklaring. Det at
utrykningsgruppene jobber raskt er inge
n unnskyldning for at de jobber røft. Ing
en er tjent med at dyktige
fagfolk ødelegges, for så å frikjennes. Me
ld fra om dine erfaringer til styret i Of.

Vedrørende Helsetilsynets
utrykningsgruppe
For ca et år siden endte et akutt keisersnitt med at barnet døde på Drammen sykehus. Når slikt
skjer er det alltid alvorlig og en stor påkjenning for involvert personale og selvfølgelig for pasient
og pårørende. De som arbeider med obstetrikk og anestesi vet at slike hendelser kommer og det
er viktig at hendelsen hånderes korrekt overfor helsemynigheter og de som har vært involvert.

av Tom Henri Hansen
FTV/OF/ Vestre Viken
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I dette spesielle tilfelle ble saken
håndert på en ny måte i og med at
en utrykningsgruppe fra Helsetilsynet
kom til sykehuset dagen etter hend
elsen. Undertegnede ble involvert
som kollega og foretakstillitvalgt og
har derfor ikke direkte kjennskap til
hendelsen annet enn referat fra de
som opplevde dette og andre kolleger
på sykehuset. Men jeg har hatt flere
samtaler med gynekologen som
hadde vakt dette døgnet. Det som har
kommet frem sjokkerer meg og jeg

finner det sterkt beklagelig, men det
sier noe om hvor vanskelig det er å
være lege på sykehus i Norge i utsatte
spesialiteter.
Gynekologen som hadde vakt dette
døgnet var kjent på sykehuset som en
særdeles godt kvalifisert kollege. Jeg
hadde selv samarbeidet med ham som
anestesilege i kritiske situasjoner
tidligere og synes han fungerte
glimrende. Han er regnet som en
sentral ressurs på sin avdeling. Han

fortalte at selv om denne hendelsen
var trist og vanskelig, følte han seg helt
trygg på at alt hadde gått korrekt for
seg og at det gjorde det lettere å bære
det han hadde opplevd. Ingen på involverte avdelinger hadde feil de kunne
påpeke rundt det som hadde sjedd. Det
var en felles oppfatning at dette hadde
gått riktig for seg. Noe tid forut for
dette opplevde en annen kollega en
lignende situasjon. Denne uttalte at
uten støtte fra kolleger og fagmiljø
hadde det ikke vært mulig å bære en
slik hendelse. I det tilfelle kunne
vedkommende fortsette i sin stilling
og fungere godt.
Slik var det ikke når Helsetilsynets
gruppe kom til sykehuset. Legen som
hadde hatt vakt det skjebnesvangre
døgnet før var sliten, men følte seg
trygg og var villig til å stille seg til
disposisjon for denne gruppen. Det
han opplevde var svært ubehagelig.
Han ble utsatt for et aggresivt forhør
hvor gruppen gjorde det de kunne for
å finne om det var sjedd feil. De sa
ganske åpent at de var opptatt av å se
om det var begått lovbrudd i forhold
til helselovgivning og agerte meget
målrettet etter det. Vår erfarne
gynekolog som har opplevet mye i

sin karriere og som i utgangspunket
var helt trygg, ble rystet. Han ble etter
dette sykemeldt og en sentral fag
person forsvant fra vår hverdag. Det
har vi ikke råd til. Han er nå gradvis
på vei tilbake, men traumet ved denne
hendelsen ble unødig mye større enn
nødvendig.

opptatt av hendelsesforløp uten at det
kobles til skyldspørsmål. Vår erfaring
er at jurister i Helsetilsynet har liten
forståelse for dette og at de fungerer
mer som en politienhet. Det er ikke
optimalt.

I forhold til diskusjonen om havarikommisjon er dette veldig langt fra
det vi ønsket. Vår kollega fikk et klart
inntrykk at de var ute etter å ta ham og
at alt han sa kunne bli brukt mot ham
senere.
Det hører med til historien at man
ikke fant noe galt i håndteringen av
denne pasienten. Barnet hadde en
viral myocarditt med affeksjon
av ledningssystemet (Hiss
bunt med mer) og kunne ikke
reddes. Det var altså intet å
bemerke.
Derfor er min
konklusjon etter
dette at en utrykningsgruppe som
dette ikke er hensiktsmessig. Vi må få
et system hvor man er
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Hva skjer i en avdeling når
Helsetilsynet rykker ut etter en
alvorlig hendelse har funnet sted?
Innlegg fra en anonym forfatter fra et sykehus nær deg.

Bakgrunn, Stortinget har vedtatt en
to-årig forsøksordning med umiddelbar varslingsplikt ved alvorlige hend
elser i helsevesenet, og med eventuelt
påfølgende besøk av en utrykningsgruppe fra Helsetilsynet. Mange har
oppfattet Tilsynets nye utrykningsgruppe som syndebukkjeger i større
grad enn hjelpere til forbedring av
rutiner og systemer, og dette har skapt
bekymring og usikkerhet blant mange
yrkesgrupper. Her er en beskrivelse
fra en middels stor kvinneklinikk,
og hvordan Helsetilsynets besøk har
påvirket de forskjelle involverte.
Dette er saken; like før en stor
høytid ble en 2. gangsfødene kvinne
sentralisert til å føde ved vår avdeling
pga. tidligere sykehistorie. Pas. følges
tett av for- og bakvakt med kontinuerlig CTG ( hjerte- registrering) der det
fortløpende gjøres vurderinger. Dessverre inntrer en akutt forverring som
resulterer i et katastrofesnitt med et
dårlig barn med APGAR 0-1-2
De involverte; Som gynekolog er
man svært bevisst at faget har stor
fallhøyde og at mange leveår kan gå
tapt ved alvorlige feilvurderinger.
Vakthavende overlege var kjent blant
kollegaer som både dyktig og samvittighetsfull. Det å få et uventet dårlig
barn er noe av det verste som rammer
en obstetriker med mye personlig
fortvilelse og selvransakelse, samt
påfølgende tvil om egne evner og
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dømmekraft. Vakthavende rapporterte
umiddelbart til ledelsen som kontaktet
Helsetilsynet, som stilte med en
Utrykningsgruppe sammensatt av
6 ulike fagfolk til intervju av involverte og innhenting av fakta/dokumentasjon. Tilsynet skrev et resymé
som overlegen/avdelingen fikk gi
tilbakemelding på før aktuelle overlege skjønte at hun sannsynligvis
kom til å få en advarsel med bakgrunn
i påstått feiltolkning av CTG. Den
endelige dommen forelå etter 5
måneder.
Den personlige belastningen ble for
stor, og førte til langvarig sykemeld
ing med påfølgende redsel for å bli
involvert i nye hendelser, og i verste
fall miste lisensen og levebrødet.
Muligheten for andre yrkesvalg ble
fortløpende vurdert, samtidig som
legen hyret sin egen, private advokat.
Ledelsen; Medisinskfaglig ansvarlig
og klinikksjef måtte i tillegg til støtte
av vaktteam og foreldre, avgjøre om
dette var en sak som de var pliktig å
melde. Klare retningslinjer foreligger
ikke, og fylkeslegen ble konsultert før
man ble enige om melding til Helsetilsynet. Ved tilsynsbesøk ble alle
aktuelle skriftlige prosedyrer gjennomgått, med fokus på håndtering
av prøvesvar, varslingslinjer og samarbeidsforhold. Ledelsen måtte overfor
legekollegier svare for hvorfor enkelte
hendelser meldes, og uklare rutiner

sett fra overlegenes stå sted førte til
frustrasjon og heftig diskusjon.
Øvrige kollegaer; Legekollegiet følte
med vaktteamet, vel klar over at kun
tilfeldighetene gjorde at man selv ikke
var involvert. Usikkert omkring
utrykningsteamets hensikt og mandat,
førte til en nervøs stemning forsterket
av den involverte legens fortvilelse og
etter hvert sykemelding. Angsten for
å gjøre nye ”feil” eller komme i likn
ende situasjon, førte til at man i større
grad utførte keisersnitt der det var
den minste tvil om tolkning av CTG.
Arbeidsbelastningen i en allerede
underbemannet avdeling økte som
resultat av sykemeldingen, og da
Helsetilsynets advarsel endelig forelå,
reagerte alle med skuffelse og resignasjon. Flere vurderer om de har mot
og krefter til å stå i et så belastende
fag med så ørsmå marginer når
myndighetene forventer at det aldri
gjøres eventuelle feilvurderinger.
Resultater; I dag, 5 måneder etter
tilsynsbesøket, er den involverte
stadig sykemeldt, samt at en erfaren
overlege har søkt om permisjon i ett
år på bakgrunn av arbeidsbelastn
ingen. Kollegaer ved avdelingen har
klaget på premissene i dommen
(advarselen) på grunn av sakkyndiges
tolkning av CTG, og klagen er tatt
til følge med opprettelse av ny sakkyndig.
Konklusjon; Alvorlige hendelser er
tragisk og skremmende for alle involverte, med store personlige konsekv
enser. Pr i dag er virker besøk av Tilsynet som en gedigen ekstrabelastning
der involverte som har handlet etter
beste evne, raskt kan føle seg anklaget
og som om de skal opp i retten uten
advokat. Dersom tilsynet skal ha en
funksjon, må hensikten og mandatet
være klart definert, og konklusjonene
rimelig i forhold til de vurderingene
arbeidstakeren til en hver tid er
tvunget til å gjøre.

Ny varslingsplikt
for spesialisthelsetjenesten og
utrykningsgruppe i Statens helsetilsyn
Fra 1. juni 2010 har helseforetakene plikt til umiddelbart å varsle Statens helse
tilsyn om hendelser med alvorlig uventet utfall. Fra samme tidspunkt ble det
på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) opprettet en
utrykningsgruppe i Statens helsetilsyn. Dette er en toårig prøveordning, men
lovfesting av ordningen er allerede foreslått. Formålet er å bidra til bedre
opplyste og raskere tilsynsvurderinger, og at pasient/pårørende skal lyttes til
i større grad enn i tidligere tilsynssaker. Hendelser der pasienten dør eller får
betydelig skade, og hvor utfallet er særlig uventet i forhold til påregnelig
risiko, skal varsles. Det er særlig aktuelt dersom det er indikasjon på svikt,
av Heidi Merete Rudi,
uklart eller komplekst hendelsesforløp.
prosjektleder –utrykningsgruppe,
Statens helsetilsyn

O

venstående er den korte
versjonen av en nyskapning
innen tilsyn. Den skaper mange
spørsmål som hvorfor? Hva ønsker
man å oppnå? Er dette keiserens nye
klær, eller har tilsynet fått annet
mandat? Hva innebærer det i praksis
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for helsetjenesten, personell,
pasienter og pårørende? I det videre
vil vi berøre noen av disse spørsmål
ene og gi innblikk i de utfordringene
Statens helsetilsyn ser når ordningen
skal utprøves og utvikles.

Bakgrunn
Fra faglig hold har det gjennom lang
tid vært tatt til orde for at uønskede
hendelser burde granskes eksternt
som virkemiddel for styrket pasientsikkerhet og kvalitet. For et år siden
blusset denne debatten kraftig opp

igjen i kjølvannet av noen alvorlige
hendelser der pårørende var sterkt
kritiske til den behandlingen og
oppfølgingen pasientene hadde vært
utsatt for, og til tilsynsmyndighetens
håndtering av sakene. I tillegg har det
fra helsepersonell vært uttalt hvor
belastende og lite læringsfremmende
det er, når tilsynssaker har årelang
saksbehandlingstid. Helseministeren
besluttet å iverksette tiltak som kunne
møte disse utfordringene. Det ble
besluttet en eierpålagt varslingsplikt
for spesialisthelsetjenesten og et oppdrag til Statens helsetilsyn om å opprette en utrykningsgruppe. Lovfesting
av ordningen skal behandles i Stor
tinget allerede i vår.
Hvorfor
Den overordnede målsetting til tilsyn
er å bidra til pasientsikkerhet. Tilsynsmyndigheten er og skal være en uavhengig instans, og vårt mandat ble
ikke endret som følge av dette. Det
er fortsatt slik at tilsynets jobb, også i
disse varslingssakene, er å undersøke
og vurdere om pasienten har fått forsvarlig helsehjelp. Forsvarlig helsehjelp forutsetter at faglig ledelse,
styring og kontroll er god nok – er det
rammevilkår som legger til rette for at
helsepersonell kan gjøre en god og
forsvarlig jobb? I tillegg innebærer
forsvarlighetsvurderingen at vi må
vurdere helsepersonellets handlinger
og faglige utøvelse.
Utfordringer
For tilsynsmyndigheten er det mange
utfordringer og dilemmaer knyttet til
dette arbeidet. Pasientsikkerhet skapes
i tjenesten, og ikke i tilsynet. Hvordan
kan vi praktisk utføre vår jobb innenfor de rammene vi har (lovgivningen),
slik at vi faktisk understøtter tjenestens eget arbeid? Hvilken kompetanse
trenger vi og hvordan skaffer vi den?
Hvordan kan vi på en god måte gjennomføre samtaler med personell og
pårørende som befinner seg i en svært
sårbar og vanskelig situasjon? Hvordan innhente mest mulig relevant

informasjon for å forstå hendelsen og
de bakenforliggende årsakene? Hvordan få og bruke informasjon fra
pasient/pårørende på best mulig
måte? Hvordan sikre personellets
rettssikkerhet, med muligheter for å
uttale seg etc. uten å bruke lang tid?
Hvordan sikre kompetanse nok til at
helsepersonells faglige utøvelse blir
vurdert av en likemann?
Hvordan
Ordningen ble innført 1.6.2010 og
iverksatt umiddelbart. Det innebærer
at praksis og metoder må utvikles
underveis, uten forutgående utred
ninger og planlegging. Vår erfaring
med planlagte tilsyn ved system
revisjon, håndtering av meldinger
og behandling av tilsynssaker både i
Helsetilsynet i fylkene og i Statens
helsetilsyn, ligger til grunn for den
behandling av varsler og gjennom
føring av utrykninger som vi nå
benytter og justerer fortløpende.

De varslene som resulterer i en utrykning er hendelser der vi ut ifra vår
erfaring antar at tidlig samtale med
involvert personell og deres ledere vil
være særlig nyttig for å få saken best
mulig opplyst. Det er ofte saker som
preges av uklare ansvarsforhold,
mange aktører, flere avdelinger, nivåer
mm. Ordningen gir anledning til å
finne ut om tidlig dialog og samtaler
med involverte og berørte gir mer og
bedre informasjon om styring og tilrettelegging for forsvarlige tjenester
enn tradisjonell skriftlig saksbehandling. Erfaringene fra utrykninger så
langt er positive i forhold til å gi innsikt i systemet som helsepersonellet
er en del av. Det legger godt grunnlag
for systemperspektiv i tilsynssakene.
Helsepersonell opplever også at en
muntlig fremstilling gir god mulighet
til en nyansert og detaljert fremstilling av deres faglige overveielser og
handlinger. Det kan i noen saker få
betydning for tilsynets vurdering av
personellets faglige utøvelse.

Utrykningsgruppen i Statens helse
tilsyn mottar alle varsel, innhenter
informasjon fra virksomheten (ved
oppgitt kontaktperson) og tar stilling
til om og ev. hvilken form for tilsynsoppfølging saken skal få. Helsefore
taket skal informere pasient/pårør
ende om at hendelsen er varslet, og
om den beslutning som fattes av Stat
ens helsetilsyn om videre oppfølging.

Planlegging av en utrykning gjøres
i samråd med kontaktpersonen. Vi
forsøker å påvirke driften minst
mulig. Utrykningsteamet settes
sammen kompetansemessig ut ifra
hva hendelsen dreier seg om, slik at
vi for eksempel ved hendelser i tilknytning til fødsel har både jordmor
og gynekolog i teamet.

Noen varsler følges opp med en
utrykning fra Statens helsetilsyn,
andre blir ordinære tilsynssaker som
behandles i det aktuelle Helsetilsyn i
fylket. Drøyt halvparten av varslene
har så langt ikke medført tilsynsoppfølging på grunnlag av den informasjonen som vi har mottatt i forbindelse med varslingen. I disse sakene
avventer tilsynsmyndigheten en
melding til Helsetilsynet i fylket i
henhold til spesialisthelsetjeneste
loven § 3-3, der virksomhetens
egen analyse og ev. korrigerende
og forebyggende tiltak skal fremkomme.

Avslutning
Det er krevende og belastende å få
tilsyn, og det er krevende å være et
godt og uavhengig tilsyn. At saken
blir best mulig opplyst må være et
felles mål. Forslaget om lovfesting
betyr at varsel og utrykning er
kommet for å bli, selv om praksis og
metoder fortsatt er under utvikling.
Gode ledere må forene ansvaret for
å etterleve reglene med en god ivaretakelse av de ansatte. Det kan dessuten komme til å vise seg at et ytre
blikk kan ha verdi for analysen og
læringen av alvorlige, uventede
hendelser.
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Forskrift om prioritering i helsetjenesten

– rettighetspasienter og
Ortopedisk avdeling ved Stavanger universitetssjukehus er i utgangspunktet
underdimensjonert i forhold til det behovet det er for ortopediske tjenester
i vårt område. Dette er årsaken til at vi har en betydelig lekkasje av orto
pediske gjestepasienter til andre offentlige sykehus og private institusjoner
som på sin side, sagt litt brutalt, har en for stor behandlingskapasitet i
forhold til sitt områdes behov.
Innlegg av Olav Asserson,
seksjonsoverlege i Proteseseksjonen,
Stavanger universitetssjukehus

Pga at gjestepasienter koster syke
huset uforholdsmessig mye, er det i
vår sykehusadministrasjon satt et
sterkt fokus på at disse pasientene må
hentes hjem for derved å være med
på å styrke hele sykehusets budsjett.
Før dette kan skje må en imidlertid
ha tilstrekkelig poliklinikkapasitet.
For to år siden hadde vi i Ortopedisk
avdeling fortsatt en håpløst lang
venteliste for poliklinisk vurdering.
Antallet nyhenviste som ikke var
plassert, lå på 2.500, og mange av
disse var lavt prioritert slik at de
hadde en betydelig risiko for aldri å
nå frem. Årsaken var nok at vi fortsatt
hadde holdningen at det som er
henvist til oss, det må vi se på.
Det ble satt i gang en aksjon for
sanering av ventelistene i alle seksjon
ene, og dette har ført til at vi i dag har
nærmest full kontroll med kapasitets26 OVERLEGEN

problemet, og det er nå kun plan
leggingsventetid for noen av fag
feltene.
De redskapene som
er brukt i prosessen er:
• En generelt sterk satsning på
poliklinikken hvor også pensjonerte
kolleger har hatt regelmessig
poliklinikk hos oss. Det har også
vært litt fritidspoliklinikk.
• Eldre søknader ble gjennomgått og i
stor grad returnert når det viste seg
ved gjennomlesing at indikasjonen
for en spesialistundersøkelse var for
svak.
• Det kom en økende erkjennelse av
at avdelingen ikke kan slippe frem
alle pasienter som ønsker å komme
til hos oss. Vi har nå satt det krav at
det av henvisningen må fremgå at
det dreier seg om en tilstand som
vår avdeling kan gjøre noe med.

I denne prosessen har det blitt et
sterkt fokus på prioritering av nye
henvisninger og retten til prioritert
helsehjelp, populært kalt behandlingsgarantien.
Dersom det ut fra en henvisning ikke
fremgår at det kan være indikasjon for
et inngrep, returneres henvisningen
nå sammen med en informasjon hvor
vi gir råd om veien videre, og om
hvordan fastlege og pasient sammen
skal komme frem til når en eventuell
operasjon er blitt mer aktuell. Da
kan pasienten henvises på ny. I datasystemet DIPS registrerer vi dette
som ”Avvist” pga ”ikke medisinsk
indikasjon for en spesialistvurdering”,
men dette er pga at systemet ikke har
et mer høvelig alternativ å registrere
det som. Mer korrekt burde det
registreres som ”Besvart uten sam
tidig konsultasjon”. Brevet som
skrives, registrerer vi som ”Brev

fristbrudd
a ngående henvisning (uten konsultasjon)”. Semantikken her er viktig, da
det ikke er lov å avvise søknader.
Samtidig må det stå spesialisten fritt
å besvare en henvisning både med
og uten samtidig konsultasjon. Det
sentrale er at spesialisten tar det medisinske ansvaret for besvarelsen. I en
slik behandlingsform er det sentralt at
sykehus og fastlege ser at det er en
arbeidsform som først og fremst sikter
på å gi en bedre tjeneste til alle pasientene som vi kan hjelpe.
Det viste seg i denne prosessen at i
alle år har vårt sykehus hatt en praksis
som gjorde at pasienten registrertes
som at behandlingsgarantien var innfridd ved første besøk på poliklinikken.
Slik er det nok også på svært mange
andre sykehus i Norge. Dette har
vært ut fra tanken om at på poli
klinikken er behandlingen igangsatt.
Dette fører imidlertid til at det kan
ende opp med at det ikke finnes
garantibrudd for innleggelse, kun
for poliklinikk.
I forbindelse med vår oppryddings
aksjon ble vi oppmerksom på dette.
Uten ventetid for poliklinisk vurder
ing, feks for protesekirurgi, men med
9-10 måneders ventetid for operasjon,
hadde vi fortsatt ikke garantibrudd
selv om denne pasientgruppen har en
rett til behandling innen seks måneder. Avdelingsledelsen tok et valg, og
fra 1. mai 2010 fikk mange pasienter
beholde sin behandlingsgaranti helt
frem til operasjonen var gjennomført.

Våre retningslinjer er følgende:
Dersom en ut fra henvisningen finner
å ville gi behandlingsgaranti, men at
det så viser seg på poliklinikken at
det er en uavklart tilstand, dvs at pasienten må ha mer utredning og flere
besøk på poliklinikken, så skal det
registreres at behandlingsgarantien
er innfridd ved det første poliklinikkbesøket. Dette er fullt ut i samsvar
med forskriften om prioritering.
Dette er også en regel som gjør at
besvarelse av henvisninger hvor

 asienten ennå ikke er ferdig utredet
p
i primærhelsetjenesten, er en praksis
som faktisk tar vare på pasientens
rettigheter.
Dersom det ut fra henvisningen
tydelig fremgår at det er en spesiell
operasjon som det søkes om, og hvor
denne er den åpenbare løsningen av
problemet, feks en leddprotese eller
en korsbåndoperasjon, vil pasienten
beholde behandlingsgarantien helt
frem til operasjonen er gjennomført.
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Besøket på poliklinikken må da ses på
som en informasjon og forberedelse for
operasjonen og ikke en utredning av
hva som er årsak til pasientens plager.
Den nye praksisen som vi innførte,
ledet til en del diskusjon med en sykehusadministrasjon som var sterkt opptatt av å fjerne alle fristbrudd i sykehuset. Etter noen runder, og også en
oppklarende runde med Helsedirektoratet, falt dette helt til ro, og den
nye praksisen med at en del pasienter
beholder behandlingsgarantien helt
frem til operasjonen, fortsetter i vår
avdeling. Fristbrudd oppstår pga for
liten operasjonskapasitet. Synlig
gjøringen av dette har ført til et øket
fokus på en nødvendig kapasitetsoppbygging, noe sykehusadministrasjonen
har full forståelse for og gir sin støtte
til.
En kan stille seg undrende til logikken
i at en pasient som søkes til sykehuset
for en operasjon, registreres som å ha
fått oppfylt behandlingsgarantien ved
første oppmøte på poliklinikken. Jeg
har også fått forståelsen av at dette
praktiseres i mange, kanskje de fleste,
sykehus i landet. Ut fra min opplev
else av prosessen hos oss, ser jeg at det
ikke på noe vis har endt opp med en
slik praksis pga vond vilje eller pga
et bevisst ønske om å pynte på stati
stikken. De aller fleste henvisningene
som ankommer et sykehus, dreier seg
om pasienter som trenger en utredning, og da er ganske riktig behandlingsgarantien oppfylt ved det første
poliklinikkbesøket. Dette er nok
bakgrunnen for at de som bestemmer
data-prosedyrene, har kommet frem
til den praksis vi hadde, og som gjaldt
alle pasientene. Det var faktisk kontortjenesten som registrerte at behandlingsgarantien var oppfylt ved første
besøk på bakgrunn av hva de hadde
blitt instruert til å gjøre. Under oppbyggingen av dataprosedyrene, har de
ansvarlige for dette ikke vært klar over
at det er et mindretall henvisninger til
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sykehuset hvor et spesifikt behandlingsalternativ er klart, og hvor poliklinikkbesøket kun er en verifisering
av indikasjonen, en informasjon til
pasienten og en igangsetting av prosessen som skal føre til innleggelse
for behandling. Det er hovedsakelig i
de kirurgiske fagene, og spesielt innen
ortopedien at dette er en større andel
av pasientene.
Helsedirektoratet har utgitt veiledere
for prioritering i de ulike spesialitet
ene. I den ortopediske veilederen
finnes en fagspesifikk innledning, og
der står det: ”Pasientens møte med
spesialist i ortopedisk kirurgi vil innebære en vurdering av tilstanden og
hvilken behandling som eventuelt bør
igangsettes. Ofte vil det være aktuelt
med en kirurgisk behandling, og dette
betyr at pasienten først vurderes poliklinisk og deretter kommer tilbake for
planlagt operativ behandling. Pasient
ens rettighetsstatus innbefatter hele
forløpet i spesialisthelsetjenesten, altså
inntil eventuell operasjon er utført.”
Likevel var praksis hos oss en helt
annen. Flere leger har tidligere påpekt
det ulogiske i vår håndtering av garantien, men de har ikke blitt hørt, formodentlig pga at de som styrer
systemene, ikke har forstått dem.
I den debatten som jeg førte med
sykehusledelsen i denne saken, søkte
jeg råd i Helsedirektoratet, og der ble
jeg møtt av en meget sterk interesse
for og vilje til å klare opp i saken. Det
oppsto en lynrask og utbredt e-postkommunikasjon mellom seniorråd
giver i direktoratet og flere andre
personer som hadde vært med i
arbeidet med prioriteringsveilederne,
og som nå sitter i sentrale posisjoner
andre steder. Denne kommunika
sjonen med direktoratet ble siden
viderebefordret til vår ledelse, og
dette var nok avgjørende for at saken
raskt fikk sin løsning. I direktoratet
konkluderte en med at det tydeligvis
trenges en oppklaring av fortolkningen

av forskriftene overfor hele HelseNorge. Helsedirektoratet holder i
disse dager på å avslutte et e-læringskurs om bruk av prioriteringsveiled
erne og forståelse av prioriteringsforskriften. Dette kurset vil forhåpentligvis være oppklarende og opplysende
for de som skal praktisere et nokså
komplisert lovverk.
Det ligger en læring i denne saken
både for sykehusspesialisten og for
primærlegen. Dersom vi mottar
søknader som er mangelfulle når det
gjelder forundersøkelse og utprøving
av ikke-operative alternativer, skylder
vi pasienten å besvare søknaden
direkte med angivelse av hva som
må være forsøkt først. Derved vil
pasienten ved neste henvisning få
beholde sin behandlingsgaranti helt
frem til en eventuell operasjon.
Primærlegen på sin side må lære
seg til å prøve ut de ikke-operative
alternativene før en skriver sin henvisning, og henvisningen må inneholde
opplysninger om dette. I dag, og i
økende grad i fremtiden, må vi være
strenge med hvilke pasienter vi slipper
frem til spesialistpoliklinikkene slik at
poliklinikkene kan opprettholde en
kapasitet til rask spesialistvurdering,
og at vi overlater primærlegeopp
gavene til fastlegene.
Det viktigste i saken er at en i alle
sykehus må se på sine rutiner for
håndtering av behandlingsgarantien.
Samtidig ser jeg det som vesentlig at
engasjerte stortingspolitikere kommer
på banen, at de setter seg inn i hvordan dette med behandlingsgarantien
fungerer i Helse-Norge, og at de
bidrar til en bedre avklaring av hva de
egentlig mente med å vedta Lov om
pasientrettigheter.

Direktør Siri Hatlen går av…
Det har vært mye motvind for
OUS fusjonen og direktøren går nå
av med umiddelbar virkning. Dette
er det grunn til å beklage. Hun har
som leder vært sterk og klar.
Kravet om å dekke inn 500 mill kr på
t oppen av en fusjonsprosess inne i en svært vanskelig fase,
ble avgjørende. OUS-prosessen er totalt uten egnet
finansiering og Hatlen har signalisert dette ved flere
anledninger, men spesielt de siste 2 styremøter. Hun
oppfatter disse kravene som uforenlige – og har altså nå
signalisert dette på det aller tydeligste ved å gå av.
”- Dette er en vurdering av hva som er best for Oslo
universitetssykehus i nåværende situasjon…”, heter det i
pressemeldingen. Der er vi i tvil. Det må i høy grad være
ugunstig i denne situasjonen å bruke energi på rekruttering
og ansettelse av ny leder. En ny leder skal gjøre sine erfar
inger – som ansatte frykter vi både for dette mellomspillet
og på hvilket grunnlag en ny leder blir tilsatt. Man må anta
at en ny direktør vil tilsettes på lojalitet til oppdraget og
med tro på at prosessen fortsatt kan næres på ”luft og
kjærlighet”, dvs. – det skal heller ikke fremover settes av
midler til denne gigantiske omstillingen.

Arbeidsgivers rolle…
Medlem av Overlegeforeningen Anders Baalsrud er leder
for stab pasientsikkerhet i Oslo universitetssykehus, som
blant annet har overordnet og operativt ansvar for en del av
saksbehandlingen og kommunikasjon med Helsetilsynet.
Han vil gjerne følge opp dette i neste nummer i en egen
artikkel. Her bare ”3 kjappe”:

Er dere personalets ”ombud”, pasientens – eller foretakets?
Som en del av sykehusledelsen representerer vi foretaket.
Likevel er det eksempler på at vi engasjerer oss i en sak der
Oslo universitetssykehus ikke er part, men der en av våre
medarbeidere har en såkalt tilsynssak med Helsetilsynet.
En slik rolle er ikke unaturlig i og med at våre medarbeidere
arbeider under systemforhold som er sykehusets ansvar. Vi
går ikke formelt inn i saken, men kan bistå på annen måte,
sammen med våre jurister og sykehusledelsen for øvrig.
Kan det bli konflikt i situasjoner hvor sykehusets jurist prøver
å flytte ansvaret fra systemansvar (rammer sykehuset) til
individansvar (rammer legen)?

Av Arild Egge, redaktør

OUS har fått et umulig oppdrag – det umulige ligger i
rammene innenfor hvilke prosjektet skal realiseres. Til
svarende prosesser i våre to naboland har fått både tid
og midler (København og Stockholm). Forskning på
helseøkonomi viser at det selvsagt finns gevinster ved
omorganiseringer og fusjoner, og det kan finnes gode
grunner sett fra pasientenes synsvinkel til at man skal
forbedre og tenke nytt. Det er imidlertid bare i få tilfeller
man faktisk kan vise til økonomisk gevinst, så dersom dette
er utgangspunktet så er dette ”en motbakke”.
Direktør Hatlen har sett først og fremst at denne prosessen
ikke har fått de nødvendige ressurser, for ett år siden antydet
hun at prosessen var kostnadsberegnet til 10 mrd kroner.
Ingen vil ta opp dette til diskusjon – hvor skal pengene tas
fra (?) og man kan ikke trekke seg på oppdraget. Denne
prosessen skal mate seg selv med ”løpende gevinst” har
man bestemt seg for, og da må jo Stiernstedt takke Hatlen
for innsatsen (”unikt velgjort…”) og proklamere at man med
det har fått ”et meget viktig grunnlag for å fortsette fusjonen av
de tre sykehusene…” (Stiernstedt, styreleder). Det viser at lite
er lært og at prosessen tenkes å fortsette i samme spor.
Takk til Hatlen for klar melding!

Intervjuet av Arild Egge
I liten grad. Men det kan nok være nyanser i
juridisk oppfatning, og det har en verdi i seg
selv at vi har helsejurister som kan lovverket slik
det faktisk er, og at vi ikke styrer etter et lovverk ”slik det
burde være”. Men et mer moderne syn på betydningen av
systembetingelser for å forstå helsepersonellets ansvar gjør
seg gjeldende, - også i helserettsfaget. Etter min mening ser
vi også dette i Helsetilsynets egen behandling av saker.

Tilstrekkelige ressurser – kan dette ligne en ”fri rettshjelpsordning”? I konkurranse med Legeforeningen, eller i tillegg til?
Fri rettshjelpsordning er vel ikke rette ordet. Men arbeids
giver kan med sin kompetanse på systembetingelsene i sykehuset bidra til å lette det individuelle ansvaret i enkeltsaker.
Min personlige mening er at sykehusene i større grad burde
bidra på denne måten, selv om man med dette skyver mer
ansvar over på sykehuset selv. Men jeg tror det er mer unaturlig at sykehuset går inn i forsvarer-rolle uten videre. Likevel
mener jeg det er viktig for helsesektorens arbeidsgivere at vi
i noen grad stiller opp for våre egne medarbeidere.
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Ofs jubileu
Hvordan må det prioriteres fremover nasjonalt og internasjonalt for å få til et
globalt bærekraftig helsevesen? Hva er helse og hvordan skal vi bli bedre på å dele
medisinsk kunnskap og teknologi med de aller fattigste landene?

Ofs jubileumsseminar
Av Tove Myrbakk og Arne Laudal Refsum

D

ette var noen av de vanskelige
spørsmålene som Overlegeforeningen satte fokus på i sitt jubileumsseminar i april. Og til å besvare disse
spørsmålene hadde de invitert en
rekke nasjonale og internasjonale
kapasiteter.
Kvalitet handler om legers identitet
Barnelege og professor Paul
Batalden har vært sentral i de
viktigste tiltak for å fremme kvalitetsforbedring i klinisk medisin gjennom
de siste 25 årene. Han mener profesjonell kunnskap og forbedringskunnskap til syvende og sist handler om
legers faglige identitet som doktor.
Kvalitetsforbedring er i følge ham er
en kontinuerlig prosess som må
implementeres både i diagnostikk og
behandling, prosesser og systemer.
Hans Petter Aarseth, kst. ass.helse
direktør, reflekterte i sin innledning
over myndighetenes føringer for
prioritering versus det beslutningsrommet leger rår over i sin kliniske
hverdag.
- Leger har plikt til å ta helhetlig
hensyn, også når det gjelder økonomi.
Det er ikke slik at mer behandling
nødvendigvis er bedre behandling.
I USA brukes 20 prosent av sykehus
enes inntekter på unødig eller skadelig
helsehjelp.
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Kø av friske pasienter
Ragnar Breckan og kollegaer på
Nordlandssykehuset neddynges av
henvisninger på gastroskopi. På
konferansen filosoferte han rundt
spørsmålet om nytten av å undersøke
friske folk.
- Hva er en pasient? Er det alle som
står i en eller annen form for helsekø?
Da er vi i så fall kanskje 8 millioner
pasienter i Norge i dag, og de fleste
av dem er nesten ikke syke.
Are Helseth, lege og politiker (Ap)
frustreres over den korte tidshori
sonten i det politiske liv. Han tror de
politiske skillelinjene kan bli større
når mangelen på helsepersonell blir
mer gjeldende.
- Hva skjer da med privatisering
og utviklingen av det offentlige helsetilbudet. Hvilken fordelingspolitikk
får gjennomslag?
Prioritering er verdiarbeid
Reidun Førde mener legene må bidra
til at medisinske ressurser fordeles i
henhold til allmenne etiske normer.
- For at idealene skal fungere i praksis
kreves det evne til refleksjon og mot
og vilje til endring. Prioritering er
verdiarbeid og dette er et område som
trenger mer forskning. Vi vet at det er
mange skjulte prioriteringsdrivere
som det er viktig å være bevisst på.

Pernille Bruusgaard mener god
sykehjemsmedisin noen ganger er å
fravike forskriftene.
- Vi er pålagt å veie våre pasienter
regelmessig. Det resulterer i 1344
veiinger i året på Smedstadhjemmet
der jeg jobber. Det er tre fulle
arbeidsuker i året. Influensavaksine er
anbefalt gitt til alle pasienter på sykehjem. Er det rett? Før vi oppgraderer
sykehjemmene med enda mer teknisk
og medisinsk utstyr bør vi kanskje
reflektere på hvor fokuset skal være i
dødsprosessen. Palliativ behandling
med et holistisk menneskesyn krever
faglig dyktighet og ikke minst faglig
og menneskelig mot.
Fattige land holdes utenfor
- Et globalt perspektiv på helse er helt
nødvendig og i alles interesse. Den
medisinske fremgangen er veldig stor
for veldig mange, men størst for oss
som er priviligerte fra før. De fattigste
landene holdes fortsatt utenfor den
medisinske utviklingen.
Det sa Jan Egeland, direktør i Norsk
Utenrikspolitisk Institutt. Han erfarer
at fremgangen på det medisinske
området bidrar til at man bedre
hanskes med store medisinske kata
strofer, men at det ikke alltid er et
topp moderne feltsykehus som er
mest behov for.

umsseminar
- Første desember 2007 lanserte vi et
pilotprosjekt der målet var å raskt
redusere dødsfall under fødsel, og
forebygge fødselsfistel ved at kvinner
som trenger det får keisersnitt.

Det har HDI lyktes med og deres
prosjekt blir nå utvidet til å gjelde
større områder. I dag er blødning
blitt den vanligste grunnen til fødselsrelaterte dødsfall i prosjektområdet,
og HDI har også prosjekt på dette i
Bankilare.

Jan Egeland, NUPI håper de rike landene blir flinkere til å dele den medisinske teknologien med de aller fattigste landene.

- Det klassiske medisinske nødar
beidet er i dag preget av for mange
hjelpere. Alt for få er interessert i å
bygge latriner. Men verden er på vei
fremover. Det er imponerende å se
hvor raskt en million barn kan vaksineres og hvor raskt dødeligheten kan
gå ned. Men det kunne gått mye
raskere om vi var enda bedre på å dele
den medisinske fremgangen med den
tredjedelen av verden som står utenfor
denne.
Helsepersonell må beskyttes
Ling Merete Kituyi har jobbet som
lege i Kenya siden 1989. I dag jobber
hun på FN-kontoret i Nairobi. I Oslo
tok hun for seg tusenårsmålene i
konfliktsamfunn.
- En humanitær arbeider i dag oppfattes ikke som nøytral. Vi må derfor
tenke nøye over hva vi driver med.
Tidligere ville Røde Korsflagget gitt
fritt leide for å hente sårede. Slik er

det ikke i dag etter at symbolet har
blitt misbrukt. Vi som jobber som
helsepersonell må beskyttes og
trusler er ikke uvanlig.
Sommeren 2008 måtte hun flykte
med barna til Norge etter å ha
mottatt gjentatte dødstrusler.
- Det er viktig at norske leger og Legeforeningen støtter opp om det arbeidet
som gjøres internasjonalt. I områder
med store konflikter er det svært vanskelig å få til et godt helsetilbud.
Lykkes i Niger
Allmennlege Anders Seim har i
mange år jobbet for å utrydde sykdommen dracunculiasis som er en
smertefull og invalidiserende sykdom
som skyldes guineaorm. Gjennom
organisasjonen Health & Development International (www.hdi.no)
har han de siste årene jobbet med
obstetriske fistler i Bankilare Niger.

Ville redde verden
Jannicke Mellin-Olsen ble lege for
å redde verden.
- For noen år siden spurte jeg meg
om hva man egentlig kan få til som
overlege i Bærum. Jeg kom til at det
ikke er så lite som man skulle tro, og
spesielt hvis man jobber gjennom Den
norske legeforening internasjonalt.
Mellin-Olsen har reist mye utenfor
Norge og jobbet som anestesilege
både gjennom Forsvaret og humanitære organisasjoner. I dag er hun
president i den europeiske anestesiologiforeningen og er imponert over
engasjementet til dem hun har truffet
opp gjennom årene. Et engasjement
som tydelig har smittet over på henne.
- Moldova hadde sin første lege
konferanse for noen år siden. Den
gjorde masse for selvtilliten deres,
og har brakt mye positivt med seg på
kort tid. Legene i Moldova har en
”drive” man kan misunne dem. De vet
ikke alltid om de får lønn, men står på
og er stolte over det de får til.

Foredragene under jubileumsseminaret til Of finner du på www.legeforeningen.no/id/162641
Les mer om Paul Batalden og kliniske mikrosystemer på på www.clinicalmicrosystem.org og www.ihi.org
Les mer om Anders Seim om fistelprosjektet i Bankilare Niger på www.hdi.no
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Ofs jubileu

Ofs jubileumsseminar
6. - 8. april 2011, stemningsrapport
Jubileumsdag – Norsk overlegeforening 50 år:
Overlegen før og nå, hvem er det og hvordan har vi det?
• Åpningstale ved Ofs leder Arne Laudal Refsum
• Fra konge til funksjonær, – overlegen i karikatur og anekdoter gjennom tidene v/Ole Didrik Lærum, overlege, Gades Institutt.
• Fra autoritet til teamarbeider v/Anne Larsen, tidligere styremedlem i Of
• Overlegen hvem er det? Antall, kjønn, spesialiteter etc. v/Anders Taraldset, statistikksjef Dnlf.
•O
 verlegene, hvordan har de det, basert på spørreundersøkelse oppfølging av Legekårsundersøkelsen
v/Olaf Aasland, leder Dnlfs forskningsinstitutt.
ent
• Fremtidsvyer v/Kjetil Taskèn, professor i biokjemi, Univ. i Oslo.
Bildene er fra arrangem
•V
 il nye metoder og kunnskap i psykiatri revolusjonere fagfeltet?
på Akershus festning
v/Ole A. Andreassen, professor i psykiatri, Univ. i Oslo.
og Grand Hotel
• Oppsummering v/Ofs leder Arne Laudal Refsum.

umsseminar
Avtroppende leder
valg av ny leder i Of.
Det ble gjennomført
1.9.2011- Jon Helle.
påtroppende leder fra
og
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Spørsmå

Av Signe Gerd Blindheim, fagsjef forhandlingsog helserettsavdelingen/sekretariatsleder i Overlegeforeningen.

Kombinerte stillinger

– pensjonsrettigheter
Innledning
Legeforeningens sekretariat har i den
senere tid fått flere henvendelser om
hvorvidt fast tilknyttet bistilling ved
universitet inngår i pensjonsgrunn
laget sammen med pensjonsgrunn
laget for hovedstilling i helseforetak/
sykehus i Kommunal Landspensjonskasse (KLP). De fleste er kjent med at
man gjennom år har hatt ordninger i
Statens pensjonskasse som sikrer at
leger med hovedstilling ved universitet
og bistilling ved helseforetak/sykehus
har fått bistillingen medregnet i p
 ensjonsgrunnlaget i Statens pensjonskasse.
Hovedstilling ved universitet
– Statens pensjonskasse
Gjennom et vedtak i Sosialdepartementet 17.10.1977 ble det fastsatt at
leger med hovedstilling ved universitet og fast tilknyttet bistilling som
overordnet lege ved ikke statlig
universitetsklinikk, med virkning fra
01.01.1977 skulle ha bistillingen
medregnet i sitt pensjonsgrunnlag.
I forbindelse med helseforetaksre
formen, ble eksisterende ordninger
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for aktuelle stillingskombinasjoner
videreført.
Det foretas innmeldinger i Statens
pensjonskasse for den samlede stilling.
Som tidligere er det et krav at
bistillingen er fast tilknyttet hoved
stillingen. Lønn fra bistillingen skal
ses i sammenheng med lønn for
hovedstillingen og summen av
pensjongrunnlaget begrenses til 12 G
(G = folketrygdens grunnbeløp. 1G
er pr. 01.05.2010 kr. 75 641).
Hovedstilling i helseforetak –
Kommunal landspensjonskasse (KLP)
Med virkning fra 01.01. 1977 ble
tilsvarende ordning gjort gjeldende
for medlemmer av KLP, og fra
01.05.1978 ble det inngått ny tariff
avtale hvor de daværende fylkes
kommunale sykehusene garanterte
den pensjon som legens pensjonsgrunnlag ville gitt i Statens pensjonskasse. Det betyr at overordnede leger
med hovedstilling i helseforetak/sykehus med tilknyttet ansettelse og bistilling ved universitet skal ha bistillingsgodtgjørelsen med som pensjons

givende inntekt (også i dette
tilfellet samlet sett begrenset til
12 G).
Det kan imidlertid virke på de
henvendelser vi har mottatt i Lege
foreningen som om denne ordningen
er mindre kjent for våre medlemmer
og for arbeidsgiver enn ordninger
hvor hovedstillingen er innmeldt i
Statens Pensjonskasse.
Finansiering
Fram til 2004 ble pensjon av bistillingsgodtgjørelse ivaretatt i en egen
ordning i KLP. Denne ordningen
opphørte som sådan pr. 01.07.2004,
men opptjente rettigheter før
01.07.2004 blir stående i ordningen.
For opptjening fra 01.07.2004 ivaretas
pensjonsrettighetene gjennom driftspensjon, det vil si at pensjonen utbe
tales av KLP og finansieres løpende
over bistillingsarbeidsgivers drift.
Som følge av ovennevnte bestemmelser skal KLP utbetale samlet pensjon
for både hoved- og bistillingen, når
hovedstillingen er innmeldt i KLP.

Søknad om pensjon
Helseforetaket må gjøre KLP oppmerksom på om legen har, eller har
hatt, en bistilling ved universitetet
som er tilknyttet hovedstillingen,
dersom lønn i hovedstillingen er
lavere enn
12 G (for tiden 907. 692) ved pensjon
eringstidspunktet. Meldingen må
sendes samtidig som det søkes om
pensjon for vedkommende og uavhengig av hvilken pensjonsytelse
det søkes om. KLP må i den
forbindelse få oppgitt både
tidsperiode og lønn i
bistillingen. KLP vil
da sørge for at
pensjonen blir
beregnet ut
fra samlet
pensjonsgrunnlag,
maksimert til 12 G.
Økning av pensjon som
følge av bistillingen vil bli
belastet biarbeidsgiver.
Ettersom biarbeidsgiver er forpliktet
til å dekke pensjonsutgiftene til ovennevnte bistillinger, har KLP utarbeidet en egen avtale til universitetene
om dette.
Som ansatt må du være særlig
oppmerksom på følgende:
• At din arbeidsgiver i hovedstil
lingen til enhver tid også har
registert at du har en tilknyttet
bistilling og at den kombinerte
stillingen dermed samlet sett
utgjør 100% stilling. Dette har
betydning for at du skal kunne
oppnå minimum 30 år i 100%
stilling som er ett av kriteriene
for full pensjon.
• I tillegg kommer betydningen
av inntekten fra bistillingen for
pensjonsgrunnlaget, dersom
inntekten i hovedstillingen på
pensjoneringstidspunktet er
lavere enn 12 G.
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FaMe

.....I denne «dialogen» er
fagmedisinere sterkt ønsket......
Jeg har vært på jubileumsfeiringer, må vite; i Grand Hotels ærverdige Speilsal har FaMe’s leder hele
to ganger i april fortært hhv. Obamas og Carters Nobelprismenyer, hyllende «de evig unges forbund»,
dvs. Ylf, med de fylte 100 år, og de noe mer ærverdige, men «yngre» Of med de 50. Begge foreningene
har interessante historier, allikevel virker det som Overlegeforeningens vei har vært den mer tornefulle,
inntil den i dag er Legeforeningens største yrkesforening.

V

i starter jo alle på et vis i Ylf, der
legges grunnlaget for all fagforeningslærdom vi tar med oss videre, og
mens noen fortsetter i foreningstralten er nok et flertall mest interessert
i de arbeids- og lønnsmessige goder
foreningen og forhandlingsdelega
sjonene klarer å få fram. Vi blir
”voksne” og fortsetter stort sett som
Of’ere eller AF’ere. Vi får et annet
fokus, men er oss alltid bevisste Ylfbakgrunnen og at Ylf er der - om ikke
annet så blir vi påminnet det av en
ivrig tillitsvalgt for LIS’ene. Ofte i
klarspråk.......
Med bakgrunn som tidligere tillitsvalgt og styremedlem i Of, og som
fagmedisiner i Norsk gynekologisk
forening, er jeg glad for at alt dette får
plass i en forening - Legeforeningen.
Det er en unik situasjon, det at vi
deler både fagforening og fagforbedr
ing, en situasjon som det vil koste å ta
vare på. Noen av ”kostnadene” er
emner ved det kommende landsstyremøtet i mai - og er vel ferdigdiskutert
og besluttet når dette leses. Det vil bli
tette og spennende dager på Soria
Moria, det skal holdes et jubileumsarrangement, som forhåpentligvis vil
eksponere legekunsten og faget så vel
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som selve foreningsstrukturen, foreningens samfunnspåvirkning og organisasjonskamp.
Aktuelle tema, på landsstyremøtet, er:
”Legerollene når det skjer medisinske feil
og uheldige hendelser”. Her håper vi at
mange av FaMe’s medlemmer vil delta
med innspill. Erfaringer herfra vil vi
ta med oss som emner til senere
seminarer. Det er fortsatt behov for
støttegrupper og ”Lege for lege”
-ordninger pga slike hendelser.
Det skal avholdes valg på nytt sentralstyre og ny president. Spørsmålet for
oss i FaMe vil jo være hvem av de to
som vil målbære det fagmedisinske
preget best - både innad i foreningen
og utad i samfunnet. Det er mange
som har etterlyst en sterkere rolle for
Legeforeningen i samfunnsbildet.
Dette er noe som kandidatene i årets
valg bør intervjues om. Det bør ikke
være helsedirektøren alene som mediabildet fokuserer på - ref. hans utspill
om det forebyggende helsearbeidet,
noe også vi i FaMe fokuserte på i et
av våre seminarer.
Sentralstyret har vedtatt at forebygg
ende helsearbeid skal være tema for

Av leder i FaMe, Rolf S. Kirschner

statusrapporten 2012, og det er
bestemt at det for å styrke prosessen
mht kunnskapsgrunnlag og en bred
organisatorisk/yrkesmessig forankring
skal arrangeres en konferanse der
utfordringer og tiltak kan fremmes.
Her må vi i FaMe kjenne vår besøk
elsestid. Legeforeningen må regne
med bred deltagelse.

FaMe

En annen sak som er sendt på organisasjonsmessig høring er utkast til
policynotat om helseregistre. Nettopp
dette er et av emnene som vi tok opp
på det fagmedisinske seminaret på
Gardermoen. Emnet ble belyst fra alle
vinkler slik at de tilstedeværende fikk
muligheter for kreative og saklige
høringsinnspill til dette vanskelige
emnet i norsk helsepolitikk.
Legeforeningen arrangerte nylig en
dialogkonferanse om ledelse i sykehus, dette med bakgrunn i det system
atiske arbeidet med arbeidsmiljø og
styrking av dialogen mellom ledelsen
og ansatte. Det er vedtatt at dette skal
gjentas neste år. Som i år vil det bli
delt ut en egen pris til beste leder i
sykehus, ”jf kriteriene for Leder
prisen”.

Det skal bli spennende å se om noen
av lederne ved Oslo Universitetssykehus vil bli innstilt til denne prisen,
enn si tildelt den. ”Hovedstads
prosessen” startet jo med en stor
dialog-konferanse, og siden har det
gått slag-i-slag med dialog, ”alle skal
bli hørt”, i det minste i form av
rapporter til innlevering- helst i går.
Denne formen for ”dialog”, noen ville
kalle det monolog, har etter sigende
også spredd seg vestover, til Vestre
Viken (kjært barn har mange navn).

ledelse og, med tanke på helseregion
ens kommunikasjonsdirektørs klare
utsagn om hva det skulle bety for
pasientene: ”...en omfordeling av
midler basert på objektive kriterier
grunngitt i befolkningens behov.”
Vi ber alle om å lese dette flere ganger
og oversette det til et klart medisinsk
resonnement.
I denne ”dialogen” er fagmedisinere
sterkt ønsket.

Nå har realitetene i denne prosessen,
manifestert seg i rekordunderskudd.
Dette har selvsagt resultert i beskjeder
om å spare inn 500 millioner kroner.
Vi ansatte ser med spenning fram til
det kommende styremøtet for OUS.
Det gjør nok pasientene og byens
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Norsk Barnelegeforening
Norsk Barnelegeforening (NBF) startet sitt liv som ”Pediatrisk Selskab” i 1919,
og markerte sitt 90 års jubileum for snart 2 år siden.

Thor Willy Ruud Hansen
Leder i Norsk Barnelegeforening

V

ed siste årsskifte hadde NBF 861
medlemmer. Av disse var 471
godkjente spesialister og 241 utdanningskandidater, mens nesten 150
var pensjonister eller assosierte
medlemmer.
Møtevirksomhet
Foreningen har to årlige medlems
møter – Vårmøtet og Pediaterdagene.
Mens vårmøtet arrangeres på omgang
av landets sentralsykehusavdelinger,
står universitetsklinikkene for Pediaterdagene. Møteprogrammet balanseres
med ”hverdagspediatri”, ferdighetskurs og vitenskapelige foredrag. Foreningens styre møter dessuten avdel
ingsoverlegene fra landets barneavdel
inger 1-2 ganger i året for å diskutere
utfordringer og satsninger som er
felles for norsk barnemedisin. NBF
har et sterkt fokus på å være en fagmedisinsk forening, og med de utviklingstrekkene vi kan ane i norsk
medisin, tror vi denne rollen vil få
økt betydning.
Ledelse
NBF ledes av et styre der medlemmene velges for 2 år ad gangen. Foreningens leder velges i realiteten 2 år
før hun/han tiltrer, og fungerer som
nest-leder (’president-elect’) i denne
perioden. Dette har vist seg å være en
tjenlig ordning – som nestleder har
man to år til å bli kjent med styrets
prosjekter og bidra til disse, samt å
formulere ideer for sin egen kommende ledertid. Så har man to år på
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seg som leder til å gjennomføre det
man hadde satt seg fore. Lederen kan
ikke gjenvelges. Dette skaper etter
vår erfaring et ”trykk” som gjør at
vi unngår dødtid i styrearbeidet.

Kommunikasjon og nettressurser
NBF har to kommunikasjonskanaler
med sine medlemmer. Paidos er vårt
medlemsblad som kommer ut fire
ganger i året. Under sin nåværende
redaktør Stefan Kutzsche har bladet
vært inne i en svært positiv utvikling
med et betydelig utvidet sidetall og
mange engasjerende artikler både fra
norsk og internasjonal barnemedisin.
Vårt nettsted ’PedWeb’ (www.barne
legeforeningen.no) redigeres av Nils
Thomas Songstad og er kanalen for
nyheter, utlysninger, møte- og kongressopplysninger, kursinformasjon
og ikke minst ligger lenker til våre
veiledere, retningslinjer, foreldre
brosjyrer og lignende. Vi tilbyr bl.a. en
veileder i generell pediatri, en akuttveileder, og en legemiddelveileder. Alle
disse er utarbeidet ved en omfattende
dugnadsinnsats blant våre medlemmer.
Noen viktige saker for NBF
NBF har gjennom de siste styreperiodene arbeidet med en rekke viktige
saker som har fått og vil få stor betydning for kvaliteten på det medisinske
behandlingstilbudet til barn:
Legemidler til barn
Da ”Legemiddelmeldingen” var
under utarbeidelse tok NBF på

 akgrunn av initiativ fra enkeltmedb
lemmer kontakt med Stortingets
sosialkomite for å peke på behovet for
styrking av kompetanse og forskning
på farmakologi og farmakoterapi hos
barn. Dette resulterte i opprettelse av
Nasjonalt Kompetansenettverk for
Legemidler til Barn som ledes fra
barneklinikken på Haukeland universitetssjukehus. Nettverket omfatter nå
legemiddelutvalg på alle norske barneavdelinger og har på kort tid gjort
et viktig arbeid med kvalitetssikring
og kompetanseheving. En utredning
er under arbeid med tanke på også å
utvikle forskning og forsknings
kompetanse på dette feltet.

Ferdighetstrening
Barneleger må beherske en rekke
manuelle ferdigheter. Disse ferdig
hetene må både innøves og vedlikeholdes. Mange norske barneavdelinger er små, og selv de største er små i
internasjonalt perspektiv. Betingelsene
for å lære og opprettholde ferdigheter
er derfor begrenset, og dette vil måtte
påvirke kvaliteten. Et arbeidsutvalg i
NBF har nettopp levert en innstilling
om ferdighetstrening i norsk pediatri
(interesserte kan få en kopi ved henvendelse til sekretaer@barnelegeforeningen.no). For å styrke det lokale
treningstilbudet er det opprettet en
scenariobank på PedWeb. Det er laget
et instruktørkurs for å kvalifisere leger
og sykepleiere på norske barneavdel
inger til å ta ansvar for lokal opplæring,
og det første kurset ble avholdt i Oslo

FaMe
i november 2010. Det er også laget og
avholdt et ”bakvaktskurs” der kolleger
som går bakvakt fikk anledning til å
trene på anestesert dyremodell og i
ferdighetslaboratorium for å ”banke
rust av” halvglemte ferdigheter.
Instruksjonsvideoer som også skal
være tilgjengelige på PedWeb er
under planlegning.
Aldersgrenser, ungdomsmedisin og
barns overgang til voksenmedisinen
NBF arbeider for enhetlige aldersgrenser i norsk barnemedisin, og for
en integrering av barnemedisin,
barne- og ungdomspsykiatri og habilitering. For øyeblikket varierer den
øverste aldersgrensen for innleggelse i
norske barneavdelinger fra 14 til 18
år. Bare unntaksvis er habiliterings
tjenester og barne- og ungdoms
psykiatri integrert i barneavdelingenes
utrednings- og behandlingstilbud.
Mange barnekronikere opplever derfor en fragmentert behandling. Denne
kvalitetsutfordringen aksentueres av
mangelen på ungdomsmedisinsk
kompetanse i Norge. Framskrittene i
medisinsk behandling i de siste par
generasjonene gjør at mange barn nå

overlever til voksen alder med sykdommer og funksjonshemninger som
vil kreve oppfølging. Vi trenger derfor
å arbeide fram et helhetlig behandlingsperspektiv der somatikk, psykiatri
og habilitering arbeider hånd i hånd.
Men vi trenger også å kvalitetssikre
overleveringen fra barnemedisinsk til
voksenmedisinsk omsorg. Internasjonale data tyder på at det ikke sjelden
svikter i denne overleveringen. NBF
er i dialog med DNLF og foreningens
fagmedisinske søyle om denne utfordringen, og i løpet av 2011 vil det bli
utarbeidet prosjektsøknader knyttet
til dette.
Satsningsområder i norsk pediatri
NBF har tidligere utarbeidet to
”generalplaner” for norsk pediatri.
Disse har vært svært omfattende og
ambisiøse dokumenter. Det sittende
styre fullfører nå et nytt dokument,
”Satsningsområder for norsk pediatri”
der vi fokuserer på et mer begrenset
antall saker, bl.a. noen av de som er
nevnt ovenfor. Vi tror at dette kan
være et nyttig arbeidsdokument for
ledelsen av foreningen i de neste
styreperiodene, men venter at også

Legeforeningen og offentlige helsemyndigheter vil finne dokumentet
interessant, slik de har gjort med de
tidligere generalplanene. Lesere som
er interessert i dokumentet kan få det
ved henvendelse til sekretaer@barnelegeforeningen.no.
Internasjonalt engasjement
Mange norske barneleger har arbeidet
i utviklingsland, og barneleger er
engasjert i barns helse i disse landene.
NBF har gjennom flere styreperioder
arbeidet for å finne et måte å mani
festere dette engasjementet på gjennom foreningen. NBF som en liten
fagmedisinsk forening uten kontor
eller fast ansatte ikke kan drive prosjekter på egen hånd, og heller ikke
kan garantere bemanning av klinikker/
sykehus. Det vi kan er å drive et fagmedisinsk foreningsarbeid på nasjonal
basis. På dette grunnlaget er vi nå i
dialog med kolleger i et afrikansk land
med tanke på å bidra til deres opp
bygging av et fagmedisinsk arbeid.
I tillegg har vi opprettet en stipendordning der norske kolleger som
arbeider i ressursfattige land kan få
støtte til konkrete prosjekter.
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Norsk nettverk for klima og helse

Klima:
Alvorlige helseskader i vente
Den globale oppvarmingen omtales i det anerkjente tidsskriftet The Lancet som den største trusselen
mot global helse i det 21. hundreåret. Alvorlige helsekonsekvenser er sykdom og død på grunn av
tørke og sviktende matproduksjon, ekstremvær, hetebølger, flom, havstigning og migrasjon.
Klimaendring og helse
Et økende antall klimaflyktninger på
grunn av havstigning, dødsfall relatert
til ekstremvær og dårligere mulig
heter for matproduksjon er de mest
dramatiske konsekvensene av klimaendringene. En global temperaturøkning medfører sterk forverring av
vilkår for jordbruk og matsikkerhet i
mange områder, først i Afrika sør for
Sahara og deler av Asia, der det alt i
dag er stor risiko for hungersnød.
Effektene vil bli spesielt alvorlige i
lavtliggende områder hvor havstigning,
flom og ekstremvær vil gjøre størst
skade. For store befolkningsgrupper
vil det være umulig å tilpasse seg dette.
Stor migrasjon og økt risiko for konflikter vil ytterliggere forsterke probl
emene for grupper som alt i dag lider
under en stor sykdomsbyrde. Klimaendringene vil slik motvirke effekten
av tiltak for bedre helse og utvikling.
Helsefordeler ved klimatiltak
Ny forskning tyder på at mange viktig
tiltak for å bekjempe klimaendringene
også kan føre til helsefordeler og et
bedre liv for befolkningen der tiltak
ene gjennomføres. Innsparing på
grunn av disse helsefordelene – som
kommer i tillegg til de globale helsefordelene ved reduserte klimautslipp
– vil i noen tilfeller være av samme
størrelsesorden som kostnadene av
tiltakene.
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En lignende kronikk blir forsøkt publisert i Dagsavisen

Av Gunnar Kvåle, Britt Grethe Randem, Lars Thore Fadnes.

Endring i elektrisitets- og varme
produksjon for å redusere klimagassutslipp, særlig en reduksjon i bruk av
kull og overgang til transportmidler
med lavere utslipp, vil redusere utendørs luftforurensing og dermed sykelighet og dødelighet av hjerte- og
lungesykdommer. Om det igjen blir
vanlig å bruke sykkel eller gå istedenfor å kjøre bil, vil dette bidra til å
redusere folkesykdommer som overvekt, diabetes, demens, hjertesykdom
og depresjon. Reduksjon i kjøttforbruk, det klart viktigste og mest
effektive klimatiltaket relatert til mat
og jordbruk, vil kunne gi store helsefordeler.
Kunnskapen vi har om betydningen
av global oppvarming for liv og helse

bør få konsekvenser for nasjonal- og
global klimapolitikk, og helsepolitik
ere bør i større grad involveres i
utforming av denne politikken.
Det haster med tiltak
Det er fortsatt mulig å stabilisere
klimaendringene og slik begrense
helseskadene. Men jo lengre nød
vendige kutt i utslipp av klimagasser
utsettes, desto mer alvorlige blir
konsekvensene for helse, miljø og
økonomi, og jo større vil de frem
tidige kostnadene for å dempe
effektene bli.
Norsk nettverk for klima og helse
Nettverket ble etablert høsten 2010
og består av personer og institusjoner
som tar helse¬konsekvensene av

Tørke i Kina – (Bilde fra Dagsavisen i mars 2011)

k limaendringene på alvor, og som
ønsker å bidra til at skadene fore
bygges. Gjennom nettverket vil vi
engasjere til miljømessig ansvar og
handling ved å måle og redusere
personlige CO2 utslipp, og ta initiativ
for å stimulere individer, organisa
sjoner og institusjoner, spesielt innen
helsesektoren, til å redusere CO2utslipp. Videre er formålet å informere
om helsekonsekvensene som vil følge
av klimaendringene og hvordan disse
best kan forebygges og håndteres.
På denne måten ønsker vi å påvirke
politikere og andre viktige beslutningstakere til å gjennomføre tiltak
for å redusere klimautslipp raskt nok
til å forebygge alvorlige helsekonsek
venser. Nettverket utgir det elektroniske tidsskriftet ’Bærekraftig helse’.

www.nnkh.no

– koordinatorgruppa består av
Guro Steine, kommuneoverlege,
Gunnar Kvåle, professor,
Internasjonal helse UiB,
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Usman Mushtaq, stud med,
Medisinerstudentene,
Britt Grethe Randem,
overlege dr med.
Miljø og yrkesmedisin,
Oslo universitetssykehus.
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Landsstyremøtet 2011
L

egeforeningen er 125 år og markerte jubileet med en storslått forestilling i Operaen. Her var kultur,
hilsningstaler fra politikere og andre
fagforeningsledere fra Sykepleierforbundet og Akademikerne, fra arbeidsgiverene representert ved KS. Tidlig
ere president Hans Petter Aarseth
satte vår historie i perspektiv, mens
tidligere sentralstyremedlem Ragnhild
Støen på en meget god måte viste at vi
også i dag har store utfordringer, og at
det fortsatt er behov for foreningen.
Nyvalgt sentralstyre.

Overlegeforeningen hadde hatt landsrådsmøte kvelden før åpningen, og
foreningen synes godt samlet. Både i
hvilke saker vi skulle fremme til det
nye prinsipp- og arbeidsprogrammet,
og vårt syn på turnussaken og valgene
til president, visepresident og nytt
sentralstyre viser en forening som er
godt samkjørt.
Overlegeforeningens styre og lands
rådet var enige i at vi skulle støtte
Hege Gjessing fra Ylf som president.
Vår egen nestleder ønsket vi som visepresident, og vi skulle ha Kjell Vikenes inn i sentralstyret. Avtalen med
Ylf var klar, og denne gangen sto Of
ved avtalen, noe vi dessverre ikke er
kjent for å gjøre. Nettene før valgene
skjer i Legeforeningen er legendar
iske. Mang en president er blitt vraket
i løpet av nattens samtaler og hestehandler. Siste samtale denne natten
var ved 2-tiden. Nå som samhandlingsreformen skal innføres var det fra
Allmennlegeforeningen oppfattet som
et alvorlig negativt signal at deres
kandidat ikke fikk en av president
posisjonene. Of vurderte dette nøye,
og gikk med på å gi dem visepresidentposisjonen, som vi jo egentlig var
sikret i og med avtalen med Ylf. Jon
Helles tale til Landsstyre i forbindelse
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med at han trakk sitt kandidatur vil bli
husket mye lenger enn hestehandel
ene dette året. Det er heller ikke slik
at vi har gitt noen støtte til at Trond
Egil Hanssen senere skal bli gjenvalgt
som visepresident eller president. Her
regner vi med å ha egne kandidater
ved senere valg.
Saken Aktuelt Tema dreide seg om
legerollen når det skjer medisinske feil
og uheldige hendelser. Hvor mye av
legenes identitet er ikke knyttet til å yte
maksimalt og til å være perfeksjonist i
utøvelsen av yrket. Derfor r ammer det
å gjøre feil ikke bare pasienten, men
også oss som individer. Mye av det
faglige rollebilde endres, identiteten
endres, og dette rammer hardt. Vi
trenger pasientsikkerhetsarbeid som er
ikke-straffende, og som bygger opp
under det at vi skal lære av feilene slik
at vi kan unngå å gjenta dem. Vi må ha
tilsynssystemer som arbeider raskt,
dagens saksbehandlingstid oppleves
som en straff i seg selv.
Landsstyret tar aldri feil, Landsstyret
har alltid rett og Landsstyret tar kloke
avgjørelser har tidligere generalsekretær Terje Vigen sagt. Slik er det, og
slik skal det være, men jeg tillater meg

allikevel i å undres over om å bedrive
timesvis med forhandlinger om ord
lyden i resolusjoner er den beste
måten å fungere som et aktivt politisk
verksted på. Jeg mener vi er vel selvopptatte dersom vi tror at våre resolusjoner blir fingransket på den måten.
Kompetanse er et av våre kjennetegn
som forening. Nå opprettes det
kompetanseområde i alders- og sykehjemsmedisin, som en påbygging for
flere spesialiteter (allmennmedisin,
indremedisin, geriatri, nevrologi, fys.
med). Det er flott at dette er på plass,
men vi har fortsatt områder med store
hull. Barne- og ungdomspsykiatri,
voksenpsykiatri og ikke minst fengselshelsetjeneste er sentrale områder.
Videre må kompetansevedlikehold og
kompetanseheving for overleger få et
sterkt fokus nå som industrien ikke
skal sponse oss lenger. Sykehusene må
bevilge mer som erstatning for de
tapte midlene, og vi må få et tydligere
rettighetsbasert regelverk på plass.
Sentralstyret har satt ned et utvalg
som bl.a. skal se på resertifisering.
Her skal Overlegeforeningen være
aktivt med.
Av Arne Laudal Refsum

Norsk overlegeforenings lederstipend 2011 – Utlysning

Formål
Norsk overlegeforening (Of) arbeider for at overleger vil ta på seg og bli værende
i lederfunksjoner. Of vil i den kommende periode som ett av flere tiltak prioritere
lederutdanning og lederutvikling.
Ofs landsrådsmøte 15.04.2010 vedtok i forbindelse med behandling av budsjett for 2011
å øremerke kr. 300 000 av egenkapitalen til å etablere en ordning med lederstipend til
videreutdanning og etterutdanning for ledere etter retningslinjer som godkjennes av styret.
Ordningen er en prøveordning som vil bli evaluert årlig.
Stipendkomite
Stipendkomiteen består av 2 representanter fra Ofs lederutvalg og en fra Ofs styre.
Stipendkomiteen vurderer søknader fortløpende og gir tilbakemelding til styret når stipend
er innvilget. I tvilstilfeller kan søknader legges fram for styret til endelig avgjørelse.
Kriterier for å søke stipend
• Lederstipend er et tilbud til medlemmer av Norsk overlegeforening
• Det kan søkes stipend både for lederutdanning som gir studiepoeng og annen lederutdanning.
• Program med bekreftelse på opptak må vedlegges utfylt søknadsskjema.
Alternativt kan det søkes stipend som innvilges under forutsetning av senere opptak.
• Leger som innehar lederstillinger og andre som har interesse for ledelse og/eller innehar
tillitsvalgtverv kan søke.
• Mulighet for dekning hos arbeidsgiver må være forsøkt, slik at stipendet fra Of blir et
supplement. Det fokuseres i denne sammenheng på arbeidsgivers ansvar når det gjelder
etter- og videreutdanning for leger i lederstillinger.
• Totalbeløpet er begrenset oppad til kr. 30.000 i dokumenterte utgifter.
• Stipendet skal primært dekke kostnader/avgifter til selve lederutdanningen/lederkurset.
• Søknad om dekning av eventuelle reiseutgifter og hotell, må skje på grunnlag av
dokumenterte faktiske kostnader. Søkere vil få beskjed senest 2 måneder etter søknadsfristen.
Mottak av stipend forutsetter:
• Bekreftelse på gjennomført utdanning/kurs.
• Innsendelse av utfylt sluttrapport i samsvar med vedlagt sluttrapportmal.
Eventuelle spørsmål kan rettes til Norsk overlegeforenings sekretariat ved
Signe Gerd Blindheim tlf. 23 10 91 58. Søknader med vedlegg kan sendes på e-post til
signe.gerd.blindheim@legeforeningen.no
Øvrig informasjon og søknadsskjema etc.: http://www.legeforeningen.no/id/156497.0

Returadresse:
Norsk Overlegeforening
Postboks 1152, Sentrum
0107 Oslo

