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Kjære 
kolleger
Det er 7 uker siden 22. juli, hverdagen 
er selvsagt her igjen. I øyeblikket 
kunne man ikke annet enn å konsen-
trere seg om det forferdelige, det 
 ubegripelige – jeg tenkte ikke engang 
på at noe kunne bli ”normalt” etter 
dette - så rystet var jeg som tilskuer til 
dette. På vakt, men ikke i 1. rekke 
– der befant kollegene ved OUS, 
 Ullevål seg. 

På vår avdeling som ved flere andre 
sykehus ble vi satt i rød alarmbered-
skap og det var i hvert fall fint å se at 
dette fungerte etter planene. Det var 
noen intense timer til man fikk over-
sikt over omfang og det viste seg at 
alle de alvorligst skadde kunne tas 
hånd om på Ullevål. Vi tok imot andre 
ferdigbehandlede pasienter for å 
avlaste, personell på andre sykehus 
meldte seg også uoppfordret til tje-
neste. Selvsagt var det en plan, men 
mange fikk følelse av at ”det gikk av 
seg selv”. Vi kunne på et annet tids-
punkt blitt satt på en større prøve, 
men dette taklet systemet og de gode 
krefter i mange ledd fantastisk. Det 
viser at vi har en struktur som er 
”oppe og går”, måtte helsepolitikere 
og ledere merke seg det: Don`t fix it,  if 
it`s not broken! Bevisbyrden ligger hos 
de som vil omorganisere og en ny 
måte å organisere traumetjenesten på 
må møte de erfarnes krav.

All informasjon de neste døgn om 
massedrap, en forskrudd ”Ridder” og 
synet av hans gjerninger ble fordøyd 
under en lang helgevakt der vi fikk 
gjort mye annen nødvendig kirurgi 
takket være anestesi i beredskap. Det 

er bokstavelig talt det beste å være 
”operativ” i en slik situasjon, man 
makter å holde det helt ubegripelige 
på avstand. Men, så kommer man   
”ut på gata” igjen, og ting kommer til 
bevissthet. En tur rundt i et ødelagt 
sentrum, Rosemarsj og Blomsterhav, 
folks reaksjoner og våre (stats) lederes 
opptreden ble en intens blanding av 
ondt og godt. Det var så mye mer enn 
en stor ulykke, det lå en galskap bak 
dette som absolutt ingen var  
for beredt på.

Vi er vanligvis private om våre følelser, 
– vi er da profesjonelle. Likevel, i tiden 
rundt denne hendelsen opplevde jeg å 
ha flere annerledes og dypere  samtaler 
med kolleger, der vi har åpnet oss på 
begge sider. Jeg tror det var nødvendig 
– det var i hvert fall  berikende. Denne 
hendelsen har vært sjelsettende, men 
det er rart hvor fort det hverdagslige 
igjen dominerer –  tillitsmannsmøter 
og prosess er igjen det som opptar oss. 
Som det 9. april eller 11.9 dette er i 
vår del av historien, må det tas frem 
med jevne mellomrom for å minne oss 
om at ufred plutselig kan finne sted.

Denne utgaven fokuserer på IKT i 
helsetjenesten, et stort og viktig tema. 
Det rommer muligheter gjennom 
teknologiske løsninger som er formi-
dable – viktig informasjon om pasien-
ten kan gjøres tilgjengelig for behand-
lende lege. På den annen side går dette 
ikke alltid lett og det knytter seg store 
utfordringer til å få ulike systemer til 
”å snakke sammen”. Det som ofte får 
fokus er enklere problemer som ventes 
å ha en umiddelbar gevinst – som 

 talegjenkjenning – men se, det er 
 heller ikke så greit. Vi kan bare berøre 
temaet i et slikt nummer, – vår hver-
dag er allerede langt på vei gjennom-
digitalisert. Vår holdning er ofte at 
dette er forbundet med ”trøbbel” – at 
det er plunder og heft. Det er jo ikke 
helt galt, men det er jo langt fra riktig 
heller; tenk på at for noen år siden 
måtte man ”bestille opp rtg - konvo-
lutter” og ”journaler fra arkivet” – de 
kom på traller neste dag! For å løfte 
blikket skriver Hallvard Lærum med 
spesiell innsikt litt om de muligheter 
som ligger i dette. Dette er virkelig-
heten – problemene med kommunika-
sjon systemene i mellom er reelle, men 
vil i et større perspektiv snart være 
historie. Om leger i større grad tok del 
i utformingen av systemene ville de 
raskere komme til å svare til de behov 
vi har i den kliniske hverdag.

Redaktøren hilser den påtroppende 
leder av Of, Jon Helle, et varmt 
 velkommen – jeg gleder meg til 
 samarbeidet fremover. Det er mitt 
privilegium å få arbeide med og under 
dyktige ledere og styremedlemmer. 
Jeg takker den forrige leder for et 
 særdeles inspirerende samarbeid, tung 
innsats på skrivesiden, i redaksjonen 
– og for mitt privilegium. Jeg vet vi 
kan regne med redaksjonell hjelp også 
fremover.  

  



M ange har stort ansvar på sine 
skuldre i våre sykehus. Mye er 

satt i spill, mange engasjerer seg. 
Ansatte frykter, frustreres, håper, vet 
ikke, mistenkeliggjør, mistenkeliggjøres, 
føler stor utrygghet. Sykehus-Norge er 
inne i en krevende periode med store 
omveltninger. 

I denne tiden er det med positiv 
 spenning og forventning jeg har over-
tatt roret i Overlegeforeningen. Mitt 
ønske er å bidra til en positiv utvikling, 
og jeg håper at alle krefter på begge 
sider av bordene vil det  
samme. 

En forutsetning for å lykkes med å 
skape gode sykehus i en ny tid, er mer  
grunnleggende enn andre. Ja det er 
nesten for banalt å nevne det; Det 
handler om å snakke sammen, formelt 
og uformelt. Det er mye som forundrer  
i disse tider. Noe av det mest overras-
kende er hvor dårlig dialogen mellom 
ansatte og ledere er mange steder. En 
ting er sikkert: Det går ikke an å ikke 
kommunisere. Mangel på kontakt, 
 motvilje til kontakt, over fladisk kontakt, 
tilsynelatende kontakt er også en måte å 
kommunisere på. Hva oppnår ledelsen 
ved norske sykehus, fra avdelinger og 
videre opp i styringsstrengen, med å 
ikke lytte til fagfolkene. Hvorfor ikke 
involvere de ansatte tidlig? Hvor blir 
det av  tilliten? Arbeidsgleden? Lojalite-
ten? Effektiviteten? Og respekten, 
tryggheten, og etterhvert kvaliteten, de 
tre kjerneverdiene i sykehusene...

DIalog I Kampens hete 

aV oVerlegeforenIngens leDer
 Jon helle

Hvordan tolkes de ansattes utrykk for 
misnøye? Som forbigående støy man 
ikke skal bry seg om? Som noe uunn-
gåelig, forutsigbart som bare går 
over? Venter man bare på at de hvite 
frakker etterhvert kommer med hvite 
flagg? Eller har de ansatte gode poen-
ger, noe å bidra med som andre har 
oversett eller undervurdert?

Kan vi bare avfeies med at vi sloss for 
egne privilegier? Har vi ikke egentlig 
mange felles mål, og hva er interesse-
motsetninger når alt kommer til alt? 
Kanskje har også ledelsen gode poen-
ger, men de blir ikke godt nok disku-
tert fordi det ikke er satt av tid eller 
rom for dialog. Og lederne får ikke 
drahjelpen de trenger. Vil vi hver-
andre vel?

Det må være i alles interesse at vi blir 
lyttet til, ikke avfeid, når vi sier fra om 
noe som er på gale veier.  Vi for vår 
del må  være tydelige når vi kjemper 
som fagforening, for lønn og arbeids-
vilkår, og når vi er bekymret for pasi-
entene, pasientsikkerheten, kvaliteten. 
Da sikrer vi vår legitimitet og trover-
dighet. Og ledelsen kan ikke avfeie oss 
så lett. 

Hvor er forresten nærmeste leder, 
som skulle fått innspillene?

I en vanskelig tid er kontakten ekstra 
viktig. Min påstand er som følger: De 
lederne som kjemper kampen for dia-
logen, vil lykkes best. 

Jeg vil til slutt benytte anledningen å 
si følgende til de tre som gikk ut av 
Of-styret 01.09, leder Arne Refsum 
og styremedlemmene Inger-Lise 
Haakstad og Margit Steinholt: Tusen 
takk for flott innsats gjennom en 
årrekke! Og lykke til med nye utfor-
dringer for norsk og internasjonal 
helse.

Det nye styret har gjort noe nytt, som 
vi sa på Landsrådet at vi ville gjøre, 
nemlig å definere seks fokusområder. 
Disse utdypes litt et annet sted i bla-
det, og vi kommer enda mer tilbake til 
disse etterhvert. Heng med, alle som 
vil være med på teamarbeidet for å 
lykkes.                                     

Foto: Legeforeningen/Mark Cabot
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M in tid som leder av Norsk over-
legeforening er over, og når 

dette bladet leses har Jon Helle over-
tatt stafettpinnen. Jeg er veldig glad 
for den tilliten medlemmene har vist 
meg, og det gode samarbeidet som 
har vært i Of-styrene i disse to perio-
dene. Jeg kan aldri få fullrost vårt 
utmerkede sekretariat nok. I stedet for 
å se bakover på hva vi har fått til i 
disse 4 årene vil jeg heller se på utfor-
dringene i årene som kommer for 
sykehussektoren og overlegene. Jeg 
tror det er 2 hovedproblemstillinger: 
Sykehusstruktur og legerollen.

Ny medisinsk kunnskap og ny tekno-
logi er de store drivkreftene i endret 
pasientbehandling, og dermed behov 
for endret avdelingsstruktur og syke-
husstruktur. (I tillegg kommer endret 
samferdselsmønster, bedre veier, tun-
neller, helikopter og fly.) Infeksjons-
sykdommenes tidsalder er, foreløpig 
over, - dog med fugle- og svineinflu-
ensaepidemiene friskt i minne, og 
kreft, livsstilssykdommer og aldrings-
sykdommer overtar. Politikernes tro 
eller manglende tro på organiserings-
modellen med RHFer som eiere av 
underliggende HFer, og et finansie-
ringssystem i endring med kommunal 
medfinansiering vil sammen med 
samhandlingsreformen legge et ytter-
ligere press på dagens organisering. 
Jeg spår at vi vil se flere sykehusned-
leggelser i årene som kommer, sam-
tidig med byggingen av flere store 
flotte sykehus som St. Olav, AHUS og 
nye Østfold. Demografi og sykdoms-
utvikling vil kreve en rekke nye syke-
hus i tillegg til de som erstatter gamle 

bygninger, dersom samhandlingsre-
formen ikke lykkes i å flytte store 
pasientvolumer til kommunalt nivå.

Legerollen er under press. Alt skal gå 
så mye fortere enn før, og alt skal være 
rettet inn på produksjon av helsetje-
nester. Problemstillingene pasienten 
har fragmenteres og skal ivaretas av 
hver sin spesialistgruppe. Når da dette 
funksjonsfordeles til forskjellige syke-
hus er det ikke lenger mulig å ivareta 
hele mennesket, dvs pasienten på et 
sted. Pasientansvarlig lege ordningen 
har aldri fungert, og lovkravet om 
dette fjernes nå. Jeg har aldri likt ord-
ningen slik den var, men at man nå 
forlater intensjonene bak ordningen 
er et stort nederlag for oss som profe-
sjon. Vi har alltid sett på oss selv som 
pasientens advokat inn i systemet, 
men når vi nå marginaliseres til å 
skulle yte kun en liten flik av pasien-
tens helsetjenester så er en meget 
viktig del av vår identitet som leger i 
ferd med å fjernes. 

Kompetanse er en av bærebjelkene i 
en spesialisthelsetjeneste. Mulighe-
tene for å vedlikeholde og øke vår 
kompetanse svekkes nå. Sykehusene 
har gått underskudd fra 2002, og har i 
den perioden skrudd ned støtten de 
har gitt til kurs og kongresser. Nå som 
industrien fjerner sin støtte til dette, 
samtidig som eierne våre, dvs departe-
ment og RHFer sier at de ikke vil 
bevilge mer så blir situasjonen forver-
ret, og det blir ikke bedre av at 
Utdanningsfond III ikke har god øko-
nomi. Overlegeforeningen har priori-
tert å øke avsetningene til Fond III 

ved tariff-forhandlingene de senere 
årene, men man kan undres i om dette 
bare fører til ytterligere ansvarsfra-
skrivelse fra sykehusledelsene. Jeg tror 
at tiden for at det kommer krav til 
kurs- og kongressdeltagelse for å bli 
resertifisert er kommet.

Ordet autonomi har en negativ klang 
hos arbeidsgiver. De ser for seg over-
leger som ikke er villige til å la seg 
styre, men kun gjør som de vil, uav-
hengig av overordnede helsepolitiske 
prioriteringer, budsjettvedtak og helse-
faglige retningslinjer. Jeg tror mye av 
denne holdningen skyldes motstanden 
legene har vist når endringer ikke har 
vært konsekvensutredet på forhånd. 
Overlegene er i dag teamarbeidere i 
tverrfaglige team, ofte på tvers av 
 spesialiteter, og vår faglige ekspertise 
er uvurderlig i behandlingen av pasien-
tene. Vi leder an i endringsprosesser 
som gir gevinst både for pasienter og 
sykehusbudsjetter, se f.eks. på dag-
kirurgi, moderne hjerteinfarktbehand-
ling eller utviklingen av mikrokirurgi. 
For å få til dette må overlegene vises 
den tillit at de har en autonomi i job-
ben, som gir rom for å ivareta pasien-
tene på best mulig måte, og å utvikle 
rutiner og metoder etter de medisinske 
og teknologiske fremskritt som gjøres. 
Autonomi bør oppfattes positivt av 
sykehusledelsene, ikke som en trussel.

Etter at staten overtok sykehusene i 
2002 har det tilkommet en beklagelig 
endring i språket som brukes i hver-
dagen vår. Det er et "blårussspråk" som 
styrer hverdagen. Vi sier produksjon av 
helsetjenester i stedet for å yte 

tanKer på fallrepet

aV oVerlegeforenIngens leDer frem tIl 1.9.2011.
 arne lauDal refsum

Foto: Legeforeningen/Mark Cabot
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 helsehjelp. Helseministeren fant det 
nødvendig å påpeke at vi har ventelister, 
ikke ordrereserver, som på et skipsverft. 
Språk er makt, og jeg ønsker at dere alle 
går tilbake til å kalle arbeidsstedene 
deres for sykehus. (At man samtidig er et 
helseforetak har med organisasjonsform 
og regnskapsførsel å gjøre, det kan blå-
russen få styre.)

Terroren
I forbindelse med bomben i regjerings-
kvartalet og skytingen på Utøya 22. juli 
sendte jeg ut et medlemsbrev til dere 

hvor jeg sa at jeg var stolt av hvor godt 
det hadde fungert. Erfaringene i etter-
hånd gir grunn til å gjenta denne rosen. 
Alle sykehusene i området tok i mot 
pasienter, noen kunne kanskje tatt flere 
og dermed avlastet Ringerike og Ullevål. 
Granskningen vil sikkert vise at noe kan 
forbedres også i helsesektoren. Det skal 
vi ikke frykte, men lære av, slik at vi 
dersom like store katastrofer oppstår på 
nytt, er enda bedre rustet til å takle 
dette. Innsatsen til prester, fastleger og 
psykiatere både ved Sundvollen Hotell 
og i Oslo var enorm, selv om den kom i 

skyggen av den somatiske traume-
behandlingen. Innsatsen døgnet rundt 
må ha vært en enorm belastning på våre 
medlemmer, men vil sikkert gi bedre 
evne til å takle problemene for de 
berørte i fremtiden. Dette er behandling 
og forebygging samtidig. Mange 
 pasienter vil trenge oppfølging både fra 
somatisk og psykisk spesialisthelse-
tjeneste i årene fremover, og jeg er helt 
trygg på at de vil motta den beste 
behandling som er mulig å gi. Jeg 
 gjentar at jeg er stolt over innsatsen dere 
gjorde. 

oVerlegen 7



G jennom snart fire tiår har det vært 
knyttet store forhåpninger og få 

suksesser til medisinsk IKT i sykehus. 
Det har ikke manglet på nyttige og 
egnede enkeltprogrammer for mindre 
grupper, men for hele sykehus har få 
installerte systemer klart å forene beho-
vet til den enkelte med sykehusets beste. 
Mange leger har gjennom spesialistsys-
temer sett at deres hverdag både blir 
mer effektiv og mer interessant med 
veltilpassede IKT-systemer, enten det 
gjelder sammenligning av overflatebil-
der for hudlegen, manipulering og ana-
lyse av ekkokardiografiske opptak for 
kardiologen eller utregning av manipu-
lasjonsvinkler ved korreksjon av ledd for 
ortopeden. Flere har sett at hjemlige 
verktøy som nettbank, flybestillinger og 
mobil kalender og epost er kjekke å ha, 
og kunne ikke tenke seg å være foruten. 
Hvorfor er det så vanskelig å få til noe 
lignende i sykehus? 

Sykehus er noen av de mest kompliserte 
organisasjoner vi kjenner til å lede og 
arbeide i. Klinisk arbeid omsetter i 
praksis en svært omfattende kunnskaps-
base med sterk spesialisering og mange 
involverte aktører. Det er store forskjel-
ler i hvordan de ulike yrkesgruppene 
arbeider med pasientene, og hva slags 
informasjon de legger vekt på i det dag-
lige. Bestemte undersøkelser og funk-
sjoner kan være avgjørende for en 
gruppe brukere og irrelevante for en 

annen. Samarbeid mellom bestemte 
avdelinger og profesjoner gjennomføres 
rutinemessig for en pasientgruppe, 
mens det knapt forekommer for en 
annen. Bak dette ligger det ikke lokale 
særheter, men medisinske realiteter. 
Ikke engang legene selv har oversikt 
over alle arbeidsrutinene som benyttes 
til enhver tid i eget sykehus. Satt inn i 
en så sammensatt og uoversiktlig orga-
nisasjon blir enhver installasjon av et 
IKT-system et eksperiment hvor rutiner 
og arbeidsfordeling endrer karakter. 
Når utfordringer som varierende kvali-
tet på brukergrensesnitt, responstid og 
stabilitet av systemet kommer i tillegg, 
blir resultatet sjelden hva man hadde 
håpet.

Da den papirbaserte pasientjournalen 
ble erstattet med en elektronisk variant 
for noen år siden, kunne store journal-
arkiver spare penger på redusert 
bemanning, og legene kunne glede seg 
over en tilgjengelig journal man ikke 
trengte å vente på. Samtidig oppsto 
imidlertid nye oppgaver i form av skan-
ning av papirskjema fra systemer som 
ikke var digitalisert ennå. Journalen var 
tilgjengelig, men bare fra stasjonære 
PC'er man ikke kunne ta med deg og 
den var stort sett vist som endeløse 
ruller med tekst på små skjermer. Selv 
om systemenes egenskaper (og skjerme-
nes størrelse) ble bedre med tiden, for-
ble journalen utenfor rekkevidde til de 

som måtte bevege seg rundt, for eksem-
pel gå visitt. Bærbare enheter og tråd-
løse nettverk var riktignok blitt bedre 
og billigere, men ikke gode nok for 
klinisk bruk. Etter hvert som systemene 
ble i stand til å hente inn informasjon 
fra ulike labsystemer, og spesialistsyste-
mer, opplevde vi at stadig større meng-
der informasjon var tilgjengelig, men i 
en stadig mindre egnet struktur. Syste-
mene ga oss liten hjelp i finne frem til 
det vi trengte, med mindre vi ville se 
alle dokumenter eller svarrapporter av 
en viss type. Da elektronisk bestilling av 
supplerende undersøkelser begynte å bli 
vanlig, oppsto en ny endring i arbeids-
rutiner. Det var nå mulig å sikre korrekt 
registrering av adressat og få bekreftet 
direkte at ønskede undersøkelser var 
underveis. Man kunne lettere å unngå 
dobbeltrekvireringer, og slippe å skrive 
de samme kliniske opplysningene om 
igjen for hver rekvisisjon. Dette betydde 
imidlertid at bestilling av undersøkelser 
ikke lenger lot seg delegere så lett. 
Noen opplevde dermed at arbeidet ble 
mer krevende enn før. Da enkelte syke-
hus tok i bruk elektronisk talegjenkjen-
ning, kunne arbeidsprosesser forenkles 
og færre sekretærer trengtes til å trans-
kribere diktatene. Legene kunne ferdig-
stille notatene direkte, men nye arbeids-
oppgaver fulgte med for produksjon, 
adressering og formatering av doku-
mentene. I tillegg innførte teknologien 
nye, subtile feil i teksten som legene nå 

IKt i sykehus - tveegget teknologi?

selv om IKt allerede har en lang historie i sykehusene og mange avanserte enkelt systemer finnes, 
går det tregt med informasjonsutvekslingen på det høyere nivå. Innad i sykehuset og mellom flere, 
sliter vi fortsatt med halvgode løsninger som frustrerer mer enn de inspirerer – hvorfor?   
 

aV Dr.meD. hallVarD lærum,  
forsKer, stab IKt, oslo unIVersItetssyKehus hf.
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måtte være på vakt overfor. Fortsatt er 
brukerne i tvil om tiltaket samlet sett 
var en forbedring.

Historien har vist at nyvinninger innen 
medisinske IKT-systemer også følges av 
uventede effekter, endret arbeidsinn-
hold og refordeling av oppgaver. 
 Samtidig har ønskede løsninger på alt 
dobbeltarbeidet latt vente på seg. 
Mange har forventet å kunne gjenbruke 
informasjon i stedet for å gjenta den, og 
vedlikeholde oversikter fremfor å bygge 
dem opp fra bunnen hver gang. Vi gjen-
tar fortsatt opplysninger om tidligere 
sykdommer, hereditet og sosiale forhold, 
selv om disse endrer seg lite.  Fortsatt er 
pasientjournalen dominert av tekster 
som i beskjeden grad lar seg gjenbruke 
eller aggregere, og fortsatt kopierer vi 
informasjon fra andre deler av journalen 
for å dokumentere grunnlag for kliniske 
beslutninger. Det synes åpenbart at vi 
arbeider dobbelt. Hvorfor er det slik? 

En viktige nøkkel til å forbedre pasient-
journalsystemer og redusere dobbeltar-
beid ligger i å strukturere de viktigste 
pasientopplysningene. Om for eksempel 

pasientens blodtrykk er merket som 
blodtrykk og MADRS som depresjons-
score, er det ikke vanskelig å hente frem 
disse undersøkelsene senere og vise 
eventuelle trender. Slik funksjonalitet 
finnes i dag i kurvesystemer, men disse 
er ikke utbredt. Om informasjonen er 
strukturert etter universelle kodeverk, 
legges et grunnlag for å utveksle, aggre-
gere og gjenbruke informasjon mellom 
systemer og mellom institusjoner, og 
gjøre uttrekk til forskning og kvalitetsre-
gistre. Slike kodeverk finnes i dag(1), 
men de er ikke i bruk i Norge. Om 
strukturen kombineres med kliniske 
retningslinjer eller medisinske oppslags-
verk for eksempel om legemiddelinter-
aksjoner, kan systemet både gjøre det 
lett å igangsette anbefalt utredning og gi 
hjelp til å unngå feil. Slike funksjonalitet 
finnes i elektroniske pasientjournalsyste-
mer i dag(2), men ikke i Norge. Når 
kartlegging av hele pasienters genom 
begynner å bli vanlig, kan til svarende 
teknologi bistå med å håndtere de for-
ventede tallrike terapeutiske og utred-
ningsmessige hensyn(3), om 
 opplysningene er tilstrekkelig 
 strukturert. 

Den egentlige nøkkelen til å forbedre 
kliniske IKT-systemer ligger i hvordan 
vi selv forholder oss til utvikling og 
styring av dem. Som forventet har 
nyvinningene en skyggeside. Over-
dreven strukturering av pasientopp-
lysninger kan mangedoble dokumen-
tasjonsarbeidet for klinikere(4), og det 
er ikke gitt at en valgt standardisert 
terminologi lar seg forene med lokal 
klinisk praksis. Feilslått innføring av 
systemer som håndterer forordninger 
av legemidler kan øke dødeligheten 
hos  pasientene(5). Systemer som sjek-
ker mot legemiddelinteraksjoner kan 
varsle leger så hyppig og intenst at de 
skrur av funksjonaliteten. Manglende 
involvering av brukere kan føre til 
omfattende utvikling av funksjonalitet 
som ingen benytter (6). Det er av 
største betydning at vi selv deltar i 
utvikling og innføring av denne type 
systemer, etterspør og former funksjo-
naliteten til den reellt sett dekker det 
kliniske behovet. Dette medfører 
ekstra oppgaver i en allerede belastet 
hverdag. Likevel - noen ting i livet er 
for viktig til å overlates til  teknologer.

1.   Rasmussen AR, Rosenbeck K. SNOMED CT Implementation: Implications of Choosing Clinical Findings or Observable Entities. Stud Health Technol 

Inform 2011;169:809-813.

2.   Bates DW, Teich JM, Lee J, Seger D, Kuperman GJ, Ma’Luf N, Boyle D, Leape L. The Impact of Computerized Physician Order Entry on Medication 

Error Prevention. J Am Med Inform Assoc 1999;6(4):313-321.

3.   Green ED, Guyer MS. Charting a course for genomic medicine from base pairs to bedside. Nature 2011 Feb;470(7333):204-213.

4.   Kushniruk AW, Kaufman DR, Patel VL, Lévesque Y, Lottin P. Assessment of a computerized patient record system: a cognitive approach to evaluating 

medical technology. MD Comput 1996 Oct;13(5):406-415.

5.   Han YY, Carcillo JA, Venkataraman ST, Clark RSB, Watson RS, Nguyen TC, Bayir H, Orr RA. Unexpected Increased Mortality After Implementation 

of a Commercially Sold Computerized Physician Order Entry System. Pediatrics 2005 Desember;116(6):1506-1512.

6.   Laerum H, Ellingsen G, Faxvaag A. Doctors’ use of electronic medical records systems in hospitals: cross sectional survey. BMJ 2001 

Dec;323(7325):1344-1348. 
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– Dere er store i norske sykehus. Hvorfor 
tror du dere har hatt en slik sukksess?
– Vår markedssituasjon i dag er byg-
get opp gjennom 24 år med utvikling i 
nært samarbeid med våre sykehuskun-
der. De første 10 årene var virksom-
heten en del av Nordlandssykehuset i 
Bodø. Vi har vektlagt helsefaglig 
kompetanse, og over 30 av våre 
ansatte har helsefaglig utdanning og 
mange års praksis i sykehus. Vi legger 
stor vekt på å utvikle løsningene slik 
at de ivaretar kravene som våre kun-
der setter til systemet.

– Er DIPS et pasientadministrativt 
system som det bare er lagt en 
 elektronisk tekstbehandler (EPJ) inn i, 
slik mange onde tunger hevder?
– Dette er ikke riktig. DIPS har vært 
gjennom flere generasjoner med 
utvikling og forbedring siden starten i 
1987. På midten av 90-tallet ble hele 
systemet skrevet om til Windows-
plattformen, og EPJ-funksjonaliteten 
ble da bygget inn som en helt sentral 
komponent i løsningen. Dersom man 
setter seg ned og studerer kravene til 
EPJ i anbudene som har vært i alle 

RHFene det siste tiåret, er det ingen 
andre systemer som har skåret så høyt 
på funksjonalitet og tilfredsstilt så 
mange av de funksjonelle kravene som 
nettopp DIPS.

– Det har vært mange skandaler om 
EPJ-systemer i det siste. Siden DIPS er 
så dominerende rammer jo mange av 
sakene dere. Hvordan kan det ha seg at 
brev blir borte, ventelister settes på lister 
som ikke eksisterer osv?
– Jeg kan for så vidt forstå spørsmålet 
ut fra noen av de tabloide oppslagene 
som har vært rundt «sykehusskanda-
ler» det siste året. Det er imidlertid 
verdt å merke seg at internrevisjon 
gjennomført i Helse Sør-Øst har kon-
kludert med at man tvert i mot har gått 
fra en situasjon med høy risiko-
toleranse i systemer med liten gjen-
nomsiktighet til en situasjon der IKT-
systemer avdekker mangler som tidli-
gere ikke var synlige. 

– Har DIPS noe av ansvaret?
– Det som i hvert fall er en realitet er 
at man med våre elektroniske løsninger 
har fått et verktøy som kan avdekke og 

dokumentere feilsituasjoner. De ulike 
helseforetakene som har kjøpt systemet 
har stilt store krav til fleksibilitet og 
konfigurasjonsmuligheter i systemet. 
Det skaper også mulighet for at funk-
sjoner i systemet blir brukt på en 
annen måte enn det som var tiltenkt da 
systemet ble designet. Slike feilsitua-
sjoner gir viktig lærdom slik at rutiner 
og systemer kan forbedres. Vi har hatt 
en god dialog med våre kunder når det 
har vært avdekket problemer av denne 
typen, og det har gitt oss ny kunnskap 
slik at vi har kunnet utviklet enda 
bedre løsninger for de områdene det 
gjelder.  

– Ventelisteskandalen på Bærum sykehus 
skyldtes at det ble trikset med ventetidene 
og fristene. Oppdager dere mye slikt når 
dere er rundt på sykehus? Er opplæringen 
av brukerne (leger og pleiepersonale) god 
nok i deres systemer.
– Nei, vi har ikke oppdaget denne 
typen triksing fra vår side. Vi har nor-
malt ikke tilgang til systemene ute hos 
våre kunder. Men nettopp det at man 
benyttet vårt datasystem gjorde det 
mulig å dokumentere at det ble trikset, 

DIps er den dominerende leverandøren av elektronisk pasientjournal til norske sykehus. De har 150 
ansatte og omsatte i fjor for 215 millioner kroner. selskapet eies av de ansatte (63%), nordland fylkes-
kommune (19%), Diakonhjemmet sykehus (10%) og Vest agder fylkeskommune (8%). tor arne Viksjø er 
selskapets administrerende direktør. overlegen intervjuer Viksjø i forbindelse med temanummeret om 
epJ. han ønsker seg en større standardisering av epJ-systemene på tverrs av sykehusene. Da kunne 
 systemene blitt enklere, og mer brukervennlige.
 
arne lauDal refsum InterVJuer tor arne VIKsJø, aDm.DIr. DIps asa.

DIps-sjefen svarer på tiltale
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og hvem som hadde gjort denne typen 
triksing. Som Helse Sør-Øst peker på 
(se rammetekst) så trengs det mer opp-
læring. Noe av utfordringen er at når 
man går fra en papirbasert journal til 
en elektronisk journal så må man også 
legge om arbeidsrutinene, og det er 
svært krevende for alle som blir berørt. 

– Hvem har ansvaret for denne 
op plæringen, dere eller sykehusene? Ofte 
legges jo dette til lokale "superbrukere", 
men de har jo andre kliniske arbeid-
soppgaver i tillegg.
– Det er våre kunder som har ansvaret 
for opplæring og særlig ved innføring 
legges det store ressurser ned i dette 
med egne instruktører. Vi bistår også 
og tilbyr kurs til de som skal være 
instruktører hos kunden. Superbru-
kerne har en viktig rolle ved at de kan 
relatere sin systemkunnskap til de fak-
tiske arbeidsoppgavene som er mest 
aktuelle på den avdelingen eller posten 
der de jobber. 

– Mange leger hevder at andre data-
systemer er langt mer brukervennlig. 
Har dere leger med i utformingen av 

programvaren, slik at klinikernes behov 
kommer tydelig frem i designet?
– Dagens DIPS-versjon er preget av de 
kravene som våre kunder har satt til 
systemet gjennom store og omfattende 
anbudsrunder. Vi har hatt opptil 4000 
enkeltkrav i disse anbudsspesifikasjo-
nene, og samtidig ønsker gjerne hvert 
sykehus å kunne tilpasse måten syste-
met brukes basert på lokale ønsker og 
krav. Her skulle jeg ønske at man i 
langt større grad standardiserte rutiner 
og oppsett på tvers av sykehusene hos 
alle våre kunder, da kunne vi gjøre 
systemene vesentlig enklere og lettere 
å lære seg. 

– Vi arbeider nå med neste generasjon 
DIPS som har arbeidstittel «DIPS 
Kliniker». Her vil vi optimalisere bru-
keropplevelsen for legene og sørge for 
at brukerne i langt større grad «ledes» 
rett vei gjennom systemet. Vi vil tilby 
kontekstbaserte brukergrensesnitt som 
vil forenkle både bestilling av undersø-
kelser og dokumentasjon. 

– I arbeidet med utvikling av DIPS 
deltar mange leger, dels ansatt hos oss 

og dels gjennom arbeidsmøter ute hos 
våre kunder. Det er mange norske 
leger og sykepleiere som på ulike tids-
punkt har involvert seg og gitt av 
tiden sin for å gjøre systemene bedre. 
Dette er noe vi har satt stor pris på og 
fortsatt kommer til å oppfordre til. 

– Kvalitet har kommet i fokus i 
 sykehusenes virksomhetsrapportering de 
siste årene. Hvorfor er det ikke utviklet 
et komplikasjonsregistreringssystem i 
DIPS? Når kommer det?
– Det finnes et system som håndterer 
infeksjonsregistrering i DIPS, og det 
er visse muligheter for å lage egne 
skjema for å registrere komplikasjo-
ner. Vi arbeider med å utviklet et mer 
generelt komplikasjonsregistrerings-
system, så her kommer det forbedrin-
ger i årene fremover. Jeg er svært glad 
for at det nå i stor grad er fokus på 
kvalitet fremfor det ensidige fokuset 
på økonomi som dessverre også pre-
ger sektoren. Et grunnleggende pro-
blem med de fleste slike kvalitetssyste-
mer er at de representerer en ekstra 
byrde for helsepersonellet i form av 
ekstra datainput. Derfor vil neste >>
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generasjon EPJ støtte strukturert 
datafangst slik at informasjonen som 
legges inn i systemet i så stor grad 
som mulig skal kunne gjenbrukes 
blant annet til denne typen rapporte-
ring. På den måten unngår legene 

dobbeltarbeid for hvert nytt register 
som skal opprettes. Strukturert EPJ-
informasjon vil gi helt nye muligheter 
for fagmiljøene til å få ut data og ana-
lysere egen virksomhet og egne resul-
tater.

– Hvor ser du for deg at den største 
utviklingen av EPJ kommer i 
 frem tiden? Brukerstøtte f.eks?
– Jeg tror vi vil få se stor utvikling 
innenfor det vi kaller legens digitale 
arbeidsplass – de verktøyene som 
legen trenger for å utføre arbeids-
oppgavene sine. Vi vil helt sikkert se 
større innslag av beslutningsstøtte og 
støtte for arbeidsprosessene rundt 
pasienten. Mange av disse verktøyene 
vil bli tilgjengelig via mobile enheter, 
som smarttelefoner eller lesebrett. Vi 
piloterte faktisk mobil via slike 
 enheter allerede i 2001, men det har 
frem til nå vært svært liten interesse 
for dette hos de som anskaffer syste-
mene. Utviklingen i bransjen ellers 
tilsier vel at dette nå vil endre seg og 

at helsevesenet vil komme etter resten 
av bransjen. Videre vil samhandlings-
reformen sette nye og store krav til 
gode løsninger som kan kommunisere 
sikkert mellom ulike behandlingsnivå. 
Her har vi til nå bare så vidt skrapet i 
overflaten med elektroniske henvis-
ninger og epikriser. Moderne datatek-
nologi og gode EPJ-systemer gir helt 
nye og langt bedre muligheter for 
samarbeid dersom aktørene i helse-
vesenet ønsker å ta slike i bruk. Til 
slutt tror jeg at vi vil få se en utvikling 
der pasienten i langt større grad vil 
kreve elektronisk innsyn i sin egen 
journal. For helsepersonell kan en slik 
utvikling virke uvant og skremmende, 
men erfaringer fra andre land tilsier at 
dette både sees som nyttig og nød-
vendig i et moderne informasjonssam-
funn. For dagens internettgenerasjon 
vil det å ikke ha tilgang til egne helse-
opplysninger være like lite akseptabelt 
som om  banken ikke skulle la deg se 
din egen kontoutskrift. 

Interessekonflikter: Arne Laudal Refsum er ansatt ved, og sitter i styret for Diakonhjemmet Sykehus som er en av 
 eierne av DIPS.

  Se link til styresak i Helse Sør-Øst om dette her: 
http://helse-sorost.no/omoss/styret/Documents/Styremøter/2011/14.%20september/058-2011%20Saks-
framlegg%20-%20Revisjoner%20av%20intern%20styring%20og%20kontroll%20i%20det%20pasien-
tadm%20arbeidet%20i%20HF%20-%20oppfølging%20fra%20HSØ.pdf

o    Risikotoleransen i forhold til pasientadministrasjon har tidligere vært høy i denne virksomheten hvor alt har vært 
avhengig av manuelle rutiner og hvor det har vært liten gjennomsiktighet med den avhengighet til de enkelte helse-
medarbeidere dette innebærer. Gjennom innføring av IKT har man avdekket mangler som tidligere ikke var syn-
lige. 

o   Svikten kan sees som manglende oppfølging på flere nivåer: 
	 •		Mangler	ved	organisering	av	arbeidet	
	 •		Mangler	ved	rutiner,	manglende	kontrollrutiner	og	sviktende	bruk	av	tilgjengelige	kontrollmuligheter.	
	 •		Mangler	ved	ansvar	og	rolleavklaring	
	 •			Mangler	ved	opplæring	i	systemene	som	brukes	og	om	gjeldende	lovkrav	med	for	dårlig	kunnskap	hos	personalet	

som utfører arbeidet. 
	 •		Manglende	kontrollaktiviteter	fra	ledere	i	helseforetakene	og	manglende	verktøy	
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L egers kliniske hverdag har alltid 
vært preget av høyt arbeidspress. 

Beslutninger skal tas på bakgrunn av 
kjennskap til den enkelte pasients 
tilstand, og dette skal kommuniseres 
til den det måtte gjelde, dens pårø-
rende og resten av behandlingsappa-
ratet. Disse prosessene krever tid og 
konsentrasjon. Samtidig har vi hatt et 

økende krav til dokumentasjon. Fore-
taksreformen har gitt krav til koding 
av økonomiske hensyn. I samme peri-
ode har støtteapparatet rundt legene 
blitt redusert. Konsekvensene er at en 
større del av legers arbeidsdag går 
med til ikke pasientrettet arbeid. I 
mitt helseforetak, Helse Førde, har vi 
i mange år jobbet med DIPS og det 

har vært en akselererende utvikling 
med digitalisering. Vi har et papirløst 
system, vi har innført talegjenkjen-
ning. Nå nylig har vi hatt en stor 
omlegging av våre arbeidsrutiner med 
innføring av nye sperrer for jour-
nalinnsyn. Mye er positivt, det er 
mange utfordringer og mangt kunne 
ha vært bedre. 

torgeIr fInJorD, ftV of helse førDe

sekretæroppgavene flyttes til legene -
med ny elektronisk pasientjournal
til tross for stort arbeidspress og økende dokumentasjonsplikt reduseres støtteapparatet rundt 
legene, og sekretærtjenester må nå utføres av legene. I tillegg er nye nivåer for tilgang til journalinn-
syn, som i seg selv er en riktig utvikling, med på å gjøre hverdagen enda mer belastet. Dette er et 
forstemmende eksempel på dårlig forankret prosess, hvor forandringene ikke var ønsket av verken 
leger eller sekretærer.
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Legene har akseptert å få stadig mer 
administrativt rutinearbeid som tidli-
gere har vært utført av merkantilt 
personell. Samtidig har vi vært posi-
tivt drivende i den øvrige effektivise-
ring. Denne omleggingen har skjedd 
uten revurdering av arbeidsmengde pr 
lege. Mye av dette dreier seg om 
registrering av aktivitet, krav om 
dokumentasjon og tidspunktet for 
denne. Et eksempel er diktering i 
talegjenkjenning. Tidligere bestemte 
legen diagnose og prosedyrer, andre 
yrkesgrupper registrerte. Vi dikterte 
et notat og kunne godkjenne dette ved 
leilighet. Dagens krav medfører at 
registrering av prosedyrer, diktering 
og ferdigføring av notater gjøres i den 
mest arbeidsintensive tiden med min-
dre mulighet for forskyvning av 
arbeidsprosesser. Selv om talegjen-
kjenning har vært et positivt innslag i 
seg selv, tar det lengre tid enn den 
"gamle diktering" på det tidspunktet 
hvor legen har størst tilstrømning av 
pasienter.

Vi har nylig innført nye sperrer for 
journalinnsyn. Det er selvsagt at per-
sonvernshensyn må tas i henhold til 

lov. For en stor del av overlegegrup-
pen som vurderer henvisninger, som 
mottar telefoner fra pasienter og dis-
kuterer pasientene med andre leger 
medfører dette en tidsmessig tilleggs-
belastning for hver enkelt pasientkon-
takt. Hvis man skal følge den oppsatte 
rutinen for vårt system (DIPS) medfø-
rer dette minst 6 ekstra tastetrykk som 
hver for seg skal vurderes og av og til 
dokumenteres med registreringer. 
Denne prosedyren kan ta flere minut-
ter. Disse eksterne henvendelsene 
kommer oftest i dagens mest belastede 
tidsperiode og bidrar ytterligere til 
fortettet arbeidsprogram.  

Sekretærene mistet ved siste omleg-
ging tilgang til henvisninger, og 
omleggingen fjernet den kontrollfunk-
sjon som de tidligere utøvde. De mis-
tet muligheten til å registre diagnoser 
og prosedyrekoder etc. De har mistet 
muligheten til å registrere blodprøve 
etter ordinasjon fra lege. De har mis-
tet sine personlige digitale arbeids-
grupper, noe som vanskeliggjør kom-
munikasjonen mellom lege og sekre-
tær. Dette var ikke ønsket av sekretæ-
rer eller legene, men ble allikevel 

gjennomført uten at våre motforestil-
linger ble hørt. Vi mistet en effektiv 
arbeidsdeling og en viktig kontroll-
funksjon samtidig med at den admi-
nistrative arbeidsbelastningen har økt 
på legen i den mest arbeids intensive 
tiden. Dette er et forstemmende 
eksempel på dårlig prosess med man-
glende forankring av endringer i 
arbeidsprosesser. 

Den samlede effekten av denne utvik-
lingen er en ytterligere fortettet 
arbeidssituasjon for legene hvor admi-
nistrative rutineoppgaver fortrenger 
klinisk pasientrettet arbeid. Dette gir i 
sum et senket fokus på det kliniske 
arbeidet, avbrudd i den kliniske 
beslutningsprosess noe som er uheldig 
med tanke på arbeidssituasjonen for 
den enkelte lege, men som også øker 
risikoen for feilvurderinger. 

Det er viktig at vår digitale fremtid 
blir designet slik at den er bruker-
vennlig og tilpasset de som skal utføre 
den pasientnære jobben. Dette sikres 
best ved brukermedvirkning. Dette 
krever engasjement fra legene og en 
lyttende holdning fra utviklerne. 
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Første gang jeg var i kontakt med 
en pasientjournal, var sommeren 

1986 som pleiemedhjelpervikar ved et 
mindre sykehus på Nord-Vestlandet. 
IT utviklingen har vært formidabel 
siden da, men når jeg nå sitter her og 
leser i sykehusets elektroniske journal, 
så er den egetlig ganske lik den journa-
len jeg så første gang. Oppbyggingen 
er den samme og  jeg sitter her og blar 
i Doculive-journalen fra side til side, 
nesten på samme måten som jeg gjorde 
for over 25 år siden med papir-
journalen.

St. Olavs Hospital har valgt Doculive 
fra Siemens som sin elektroniske pasi-
ent journal. I oppstarten kjørte sykehu-
set dobbelt, både med papir og data, og 
en kunne på en måte velge om en ville 
bruke papirjournalen eller den trege 
datajournalen. Papirjournalen ble så 
faset ut, datajournalen enerådende og 
sykehuset er nå nærmest papirløst. 
Men ikke helt papirløst. Fremdeles må 
røntgensvar signeres på papirutskrifter, 

søknader om innleggelse og priorite-
ringer for poliklinikken fylles ut pr 
hånd, før disse dokumentene skannes 
inn i datajournalen.  Et ganske tung-
rodd system, og på en måte litt 
menigsløst. I 2011 skulle en forvente at 
disse prosessene var digitalisert, og at 
en kunne utnyttet dataen til å automa-
tisere ulike prosesser. Når jeg skal søke 
en pasient inn til en operasjon, må jeg 
først fylle ut et eget skjema for hånd 
(som skannes inn senere, men til hvil-
ken nytte), jeg må så sende et eget brev 
til f.eks. kardiologisk poliklinikk om en 
preoperativ hjerteundersøkelse, et eget 
brev til lungemedisinsk poliklinikk for 
spirometri og en egen  henvisning til 
røntgenavdelingen for demostrasjon av 
røntgenbilder, samt bestille preopera-
tive blodprøver osv. Dette er prosesser 
som slik jeg ser det kunne vært auto-
matisert på en enkel måte med et 
oppegående data journalsystem, noe 
som ville forenkle arbeidsdagen, og 
også være med på å sikre at prose dyrer 
ble fulgt. 

Brukervennlighet
I det gamle sykehuset følte jeg at data-
systemet ikke helt holdt tritt med 
utviklingen, men etter at vi flyttet inn 
i nye bygg, med nye fine datamaski-
ner, er systemet raskt å jobbe med. 
Brukervennligheten er imidlertid ikke 
slik slik den burde være.  Fremdeles er 
det mange tastetrykk og musepek som 
må gjøres før jeg kommer inn i jour-
nalen og får lest det jeg skal.  Mange 
tastetrykk, ikke alltid helt intuitivt, må 
til før en er inne på riktig plass i jour-
nalen. Og skal en inn på en ny pasi-
ent, er en tilbake til start. Her kunne 
man nok forbedret systemet betrakte-
lig, ved at en kunne låse enkelte 
”skjermbilder”, f.eks. et eget poliki-
nisk skjermbilde, hvor en fikk opp 
siste røntgenbeskrivelse, siste opera-
sjonsbeskrivelse, siste blodprøver og 
siste poliklinikk notat, og at dette kom 
opp på hver pasient en hadde på poli-
klinikken. Dette ville nok vært ganske 
tidsbesparende.

elektronisk pasientjournal er svært lik papirjournalen slik den engang var i oppbygging og brukervenn-
lighet. fortsatt er det store utviklingsmuligheter for å gjøre epJ til et godt og nyttig arbeidsverktøy for 
leger. så lenge systemet er oppe og går finner vi alltid journalen, men mange unødvendige tastetrykk, 
og ofte ulogiske løsninger og lang innloggingstid er irriterende med Doculive systemet.

Doculive-digitaliserte stentavler  
 – eller så bra det kan bli?

aV arne seternes, oVerlege,  
KarKIrurgIsK aVDelIng, st olaVs hospItal, tronDheIm.
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Tilgjengelighet
Så fremt sykehusets datasystem er 
oppe, så er EPJ’en tilgjengelig. Dette 
gjør det enkelt å besvare pasientrela-
terte henvendelser fra kolleger uten-
fra. Tidligere kunne dette by på pro-
blemer med å finne journalen; den 
kunne befinne seg på et kontor, eller 
et annet kontor, eller i transport mel-
lom ulike kontor, og enkelte soma-
tiske avdelinger på sykehuset hadde til 
og med sine egne journaler. Og når 
journalen endelig dukket opp, så var 
det ikke sikkert at den var oppdatert 
med siste journalnotat. Dette slipper 
vi nå, nå kan vi med diverse tastetrykk 
og noe tålmodighet, raskt oppdatere 
kolleger utenfra. 

Integrering av andre programmer
Stadig flere programmer blir integrert 
inn i Doculive, og det er bra. Det vi 
savner nå, er en direkte kobling opp 
mot PACS/RIS slik at vi også kan se 
på røntgenbilder via Doculive

Kriseløsninger
Det har vært perioder hvor sykehusets 
datasystem har vært nede, enten plan-
lagt eller ved uhell, har da ikke hatt 
tilgang til pasientjournalene.

Framtidsvyer
Utviklingen innenfor IT har vært 
formidabel den siste tiden, men 
dagens elektroniske journal er dess-
verre svært lik journalen slik den var 
for over 25  år siden. Hvorfor denne 

mangelen på utvikling? Jeg kunne 
tenkt meg et system som var mer bru-
kervennlig. F.eks. kunne jeg tenkt meg 
et system som var portabelt, og hvor 
jeg i kontakt med pasient og pårø-
rende med få tastetrykk kunne vise 
siste røntgenbilder, vise hvilken ope-
rasjon som skal gjøres, eller hvilken 
operasjon som er gjennomført, kunne 
skrive ut behandlingsinformasjon, evt 
sende dette direkte hjem til pasienten. 

Konklusjon
Doculive fungerer bra, og det er blitt 
langt bedre enn det det var i begyn-
nelsen. Fremdeles er det rom for store 
forbedringer, men da må en nok gi 
slipp på gamle forestillinger om hvor-
dan legejournalen skal se ut. 
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I ntegreringen av datasystemene i 
OUS har vært og er en gigantisk 

utfordring. Totalt i OUS eksisterer 
det mer enn 1000 dataprogrammer 
hvorav 200-250 er direkte knyttet til 
pasientbehandling. For å muliggjøre 
integrert pasientbehandling var det 
helt avgjørende å få integrert pasient-
administrative system, lab, røntgen og 
elektronisk pasientjournal ved syke-
husene. Tidlig i prosessen ble det 
bestemt at denne komplekse 
 oppgaven best og raskest kunne løses 
med et portalsystem, en overbygning 
som gjør at systemene kan sam-
arbeide. Dette utelukket DIPS fra 
anbudsrunden, et system som ellers 
har vært trukket frem som en god 
løsning. Kompleksiteten i oppdraget 
og et stramt tidsskjema gjorde at 
andre aktører meldte pass, de mente 
det ikke var mulig å levere dette etter 
spesifikasjon innen den oppsatte 
 tidsfrist. Etter en innledende runde 
sto to tilbydere igjen. Rikshospitalet 
hadde erfaring med et egenutviklet 
portalsystem benevnt klinisk portal. 
Denne løsningen hadde vært gjen-
stand for en del kritikk på sykehuset, 
men hadde likevel vist å kunne 
 håndtere integrering av de ulike data-
systemene i en portal løsning.  Helse 
Sør-Øst hadde inngått rammeavtale 
med Logica, og dette selskapet fikk 

også oppdraget med en portal- 
løsning. Logica mente at de kunne 
levere både i henhold til spesifikasjon 
og tidsramme, noe som senere har vist 
seg vanskelig å gjennomføre. I ettertid 
har det vært rettet en del kritikk mot 
denne prosessen fra ulike hold.

Portal-løsningen ble benevnt klinisk 
arbeidsflate, KA, og var den sentrale 
del av målbildet ved Dag 2. Etter en 
serie utsettelser og kostnadsover-
skridelser ble tilslutt hele prosjektet 
skrinlagt og avbestilt i april 2011. Det 
ble igangsatt et arbeid for å etablere 
midlertidige løsninger som skulle 
muliggjøre den aller mest nødvendige 
informasjonsflyt mellom sykehusene, 
men helt avgjørende elementer 
 mangler. I dag er det mulig for legene 
ved de forskjellige lokalisasjonene å 
logge seg inn på den elektroniske 
journalen på et begrenset antall 
 spesielt dedikerte linjer, og dermed 
eksisterer det en mulighet for tilgang 
til pasientjournalene. Dette er tung-
vint, og fungerer fortsatt dårlig. For 
eksempel gis det ikke mulighet til å 
skrive i journalen. Det er ikke mulig å 
vite om en sitter med siste oppdaterte 
journal. Sykehuset har 3 elektroniske 
pasientjournaler og en lege ved 
 Ullevål må logge seg på 3 ganger for å 
gå tilgang også til informasjon fra 

Rikshospitalet og Aker.  For røntgen-
bilder er ingen løsning på plass, knapt i 
sikte. De fleste av sykehusets avdelinger 
har aktivitet ved ulike lokalisasjoner, 
men det er ikke mulig å se røntgenbil-
der for en pasient i samme avdeling hvis 
bildene er tatt ved en annen lokalisa-
sjon. Bildene må skrives ut på CD, 
 flyttes manuelt før de igjen importeres. 
Sykehusene sitter stadig med 4 ulike 
RIS/PACS løsninger, og kanskje vil 
løsningen først komme med HSØs 
felles anbud på nye  systemer for hele 
regionen. Likeledes er arbeidet med 
harmonisering av de pasientadministra-
tive systemene  vanskelig, Aker bruker 
stadig DIPS, mens resten av foretaket 
bruker Pas Doc. Dette er ikke- 
kompatible løsninger. 

Bildet kompliseres ved at Sykehus-
partner, dette interne selskapet som 
Helse Sør-Øst har etablert for å drifte 
bl.a. datasystemene, også er i en 
meget komplisert omorganisering. 
Sykehuspartner har i dag ikke god nok 
leveransekapasitet til å bidra til løs-
ninger i denne vanskelige situasjonen. 
De fleste ansatte ved Helse-Østs og 
OUS sine gamle IKT avdelinger har 
blitt virksomhetsoverdratt til 
Sykehus partner, her sliter en med nye 
ledere, nye rutiner og kulturer i 
 kollisjon. 

Elektronisk pasientjournal ved OUS
og helse sør-østs langtidsplaner for fremtidens IKt systemer

ous er jo en sammensmelting av de fire sykehusene rikshospitalet, radiumhospitalet, aker sykehus 
og ullevål sykehus. milepælene i dette store fusjonsprosjektet har blitt benevnt med Dag 1-5, hvor 
Dag 5 er det virkeliggjøring av det endelige målbildet. etablering av en felles klinisk arbeidsflate og 
integrerte kliniske It systemer ble benevnt Dag 2. I det opprinnelige tidsskjema skulle dette skje 1. juni 
2010, men dette ble utsatt gjentatte ganger. ous har i dag ingen tilfredsstillende løsning på dette 
viktige feltet som tidligere ble  vurdert som helt nødvendig å få løst før samordning av driften  forøvrig.

aV arne lauDal refsum
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Oppi dette kom de store økonomiske 
utfordringene for OUS opp til over-
flaten på vårparten 2011. Prosjektet 
klinisk arbeidsflate er skrotet og det er 
altså elendige utsikter til en snarlig 
løsning på problemene. Investerings-

behovet innen IT alene er anslått i 
størrelsesorden 1,5 milliarder frem til 
2015. Dette er penger som ikke OUS 
og ei heller Helse Sør-Øst har. Like-
vel fortsetter fusjonsprosjektet 
 ufortrødent med fortvilte klinikere 

som roper varsko om skadelidende 
pasientsikkerhet og redusert 
 effektivitet grunnet manglende 
 kommunikasjon av helt vital 
 informasjon på tvers av foretakets 
lokalisasjoner.    

KA-prosjektet skulle etter planen ha 
levert en teknisk løsning som raskt 
skulle bidra til å støtte fusjonen i 
Oslo universitetssykehus slik at blant 
annet lik pasientinformasjon er til-
gjengelig i hele sykehuset.  Leveransen 
var betydelig forsinket og etter en 
grundig vurdering er prosjektet 
 stanset. 
- Prosjektet var av ulike årsaker 
 betydelig forsinket og lå an til å bli 
langt dyrere og mer komplisert å 
drifte enn forutsatt da man inngikk 
avtalen. Derfor har vi avbestilt 
 gjenstående leveranse fra leverandør, 
sier prosjektdirektør Cathrine Loft-
hus ved Oslo universitetssykehus. 

Fordi det er Helse Sør-Øst ved Syke-
huspartner som skal drifte systemene 
har også Helse Sør-Øst og Sykehus-
partner vært løpende involvert i de 

vurderingene som har vært gjort 
knyttet til avbestilling av gjenstående 
deler av leveransen. Sykehuset har 
også sørget for ekstern kvalitets-
sikring av dette komplekse prosjektet 
helt fra starten av. 
Det ikke klart hva dette har kostet 
sykehuset. 

Helse Sør-Øst mener imidlertid å vite 
hva kostnadene er. Adm.dir. Bente 
Mikkelsen skriver følgende i sin 
 orientering til styret før septembermø-
tet i år:

Oslo universitetssykehus er i prosess 
med å avklare sluttoppgjøret med 
Logica, inkl dagbøter og/eller 
 kompensasjon for merkostnader som 
Oslo universitetssykehus har hatt som 
følge av forsinkelser som skyldes 
Logica. 

Når det gjelder avslutning av pro-
sjektet er nå alle utestående aktiviteter 
og forpliktelser håndtert. Videre er 
 prosjektregnskapet fullstendig 
gjennom gått og avstemt mellom Oslo 
universitetssykehus og Sykehus partner. 
Det pågår for tiden en ekstern revisjon 
av prosjektets  økonomiske forhold og 
dets gjenbruk. Med mindre denne 
revisjonen tilsier avvik, vil totalkostnad 
for  klinisk arbeidsflate være 159 
MNOK og gjenbruksverdien være på 
40 MNOK. 

Det er foreløpig foretatt en kostnads-
messig avsetning i regnskap til Oslo 
universitetssykehus (tapsføring) for 
2011 på 125 mill kroner. Avsetningen 
bidrar tilsvarende til negativt bud-
sjettavvik hittil i 2011 og er inkludert i 
resultatestimatet for Oslo universitets-
sykehus.

fra ous sine nettsider i mai 2011  har vi sakset følgende:

>>
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Les hele svaret fra HSØ til Helse- og omsorgsdepartementet 
http://www.helse-sorost.no/omoss/styret/Documents/Styremøter/2011/14.%20september/058-2011%20
Vedlegg%203%20-%20Brev%20fra%20HSØ%20til%20HOD%2004.07.11.pdf. 

Les hele langtidsplanen her: 
http://www.helse-sorost.no/omoss/styret/Documents/Styremøter/2010/088-2010_Saksframlegg_-_Langtids-
plan_IKT.pdf 

Helse Sør-Øst skriver  følgende i 
et brev til Helse– og omsorgs-
departementet som et svar på 
Helsetilsynets kritikk av PAS/ 
EPJ-systemene: 
Erfaringene fra revisjon av det pasi-
entadministrative arbeidet er dessu-
ten brakt inn i den strategiske utred-
ningen som er initiert forhold til 
krav til fremtidige IKT-løsninger for 
klinisk dokumentasjon, der anskaf-
felser vil iverk settes rundt årsskiftet 
med målsettinger å ha nye avtaler på 
området på plass høsten 2012. 
(Rammeavtalen med DIPS går ut i 
løpet av 2012, vår anmerkning)

Spørsmålet vi  (Overlegen) stiller blir 
om DIPS overlever som IT leveran-
dør til Helse Sør-Øst etter dette?  
Se link nederst.

Helse Sør-Øst har laget en langtids-
plan om IKT strategi, og her sier de 
følgende om utfordringsbildet:
Norge som teknologisamfunn - som 
ligger helt i tet internasjonalt med 
elektroniske selvangivelser, nettbank, 
Altinn, mobiltelefoni med mer - gir 
forventninger som helsesektoren i 
mindre grad har klart å svare opp de 
siste 10 årene. Mens sykehusene i 
Norge til dels har tatt i bruk svært 
avansert teknologi innen diagnostikk 
og pasientbehandling (medisinsk 
teknisk utstyr), har man sammenlig-
net med andre samfunnssektorer i 
langt mindre grad investert i infor-
masjonssystemer for å understøtte 
driften og modernisering av virk-
somheten.
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D et er nå vel et år siden DIPS 
erstattet Doculive som Helse 

Bergens datasystem. Dette ble vedtatt 
innført på regionalt nivå og ikke på 
initiativ fra leger eller annet helseperso-
nell. Det ble satt inn store ressurser ved 
innføringen av systemet; ca. 70 nye 
stillinger ble opprettet i prosjektet og 
man har vel til nå brukt over 200 mill. 
kroner på innføringen bare i Helse 
Bergen. Det har vært svært få leger som 
har gått inn i prosjektgruppen.  

Overgangen fra et lett forståelig data-
system til et ganske komplisert og tung-
vint datasystem ble et ganske stort sjokk 
for legegruppen. Dette er da også den 
enkeltsaken undertegnede har mottatt 
flest negative mailer om, og problemer 
har stått i kø både knyttet til pasientsik-
kerhet og brukersnitt. Noe skyldes nok 
manglende læring av systemet, men 
systemets lite intuitive bruk har åpen-
bart gjort saken verre.
Vi har sett det som urealistisk å rever-
sere innføringen selv om mange har 

overgangen til DIps ble et 
sjokk for legegruppen. systemet 
oppfattes som komplisert og 
tungvint Det har krevd en stor 
prosjektorganisasjon. Det har 
kostet over200 millioner kroner.

Erfaringer med innføring  
av DIps i helse bergen

aV KJell VIKenes, 
ofs styre.

Se link Helsetilsynet mot talegjenkjenning (Dagens Medisin 28.9.10)  
http://www.dagensmedisin.no/nyheter/2010/09/28/helsetilsynet-kritiserer-s/index.xml) 

ønsket det. I stedet har vi forsøkt å gå 
i dialog med sykehusledelsen og pro-
sjektledelsen i DIPS med tanke på å 
gjøre systemet mer tilpasset legegrup-
pens hverdag, og har hatt regelmes-
sige møter med fagdirektør, personal-
direktør og ledelsen i DIPS prosjek-
tet. Dette har bidratt til en felles pro-
blemforståelse samt mulighet til å 
påvirke prosessen mer enn om vi bare 
hadde meldt oss ut i protest.
Begge parter har hatt som utgangs-
punkt at innføring av et IKT system 
ikke skulle medføre mer merkantilt 
arbeid på legene. Det har dessverre 
overhodet ikke slått til, og alle (også de 
som er mest positive til DIPS) erkjen-
ner at mer av legenes tid brukes på 
plotting, koding o.l.  Det vil måtte få 
betydning for antall legeårsverk frem-
over som kompensasjon for dette mer-
arbeid.

Dessverre har det vist seg vanskelig å få 
gjort systemendringer i DIPS, og vi har 
presset på for et møte med produsenten 
for å konfrontere dem med dette pro-
blemet. Nå ser det ut til at vi skal få til 
et slikt møte mellom DIPS ASA og 
leger i klinisk arbeid hvor temaet vil 
være funksjonelle endringer som gjør 
systemet mer brukervennlig for leger.

Talegjenkjenning var tenkt forsøkt inn-
ført i fjor høst, men vi har holdt igjen. 
Sykehusledelsen fant det vel heller ikke 
strategisk klokt å presse på gitt alle 
andre problemer knyttet til DIPS inn-
føringen. Jeg regner med at temaet 
kommer opp igjen med full tyngde 
etterhvert. Erfaringer fra andre sykehus 

er blandede hvor noen er fornøyde 
mens andre er svært misfornøyde. På 
bakgrunn av erfaringer ved St. Olav 
advarte Helsetilsynet mot talegjenkjen-
ning (Dagens Medisin 28.9.10 http://
www.dagensmedisin.no/nyhe-
ter/2010/09/28/helsetilsynet-kritiserer-
s/index.xml) og var bekymret for pasi-
entsikkerheten. 

Det er derfor god grunn til å ta seg 
tid før en slik innføring og starte med 
små piloter som må evalueres skikke-
lig.  En mulig tilnærming vil kanskje 
være at man gir valgfrihet knyttet til 
bruk av talegjenkjenning. Etter det 
jeg forstår er systemet mest egnet der 
hvor notatene er mer standardisert.  
Gjenkjenning av ulike språk og dia-
lekter kan også være en utfordring, og 
arbeidet må gjøres i kjernetid på 
travle poliklinikker. Hos oss er det slik 
at enkelte poliklinikker allerede har 
satt opp færre pasienter grunnet 
DIPS, og talegjenkjenning kan tenkes 
å aksentuere tidsbruken per pasient.

Samlet sett er det nødvendig å gå gjen-
nom grundig hvorvidt DIPS som sys-
tem er et egnet for bruk i sykehusene 
fremover, og om nytteverdien forsvarer 
de enorme kostnader man har hatt ved 
innføring. Systemet virker mest bygd 
opp rundt pasientadministrative pro-
blemstillinger uten tilsvarende funksjo-
nalitet for bruk i klinikken. Det er også 
et tankekors at man fortsatt må ha en 
svær prosjektorganisasjon oppe for i det 
hele tatt å få systemet til å fungere.  
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O rtoped Jonas Fevang inn-
ledet med en oversikt over 

hvor fornøyd legene på Hauke-
land universitetssykehus var med 
systemet basert på 3 spørsmål: 

1.  Pasientbehandlingen er blitt 
sikrere etter innføring av DIPS 
(for pasienten)

2.  Pasientbehandlingen er blitt 
enklere etter innføring av 
DIPS

3.  Pasientbehandlingen er blitt 
mer effektiv etter innføring av 
DIPS

265 leger svarte, og resultatet var 
nedslående.107, 122 og 121 leger var 
helt uenig i påstandene ovenfor og svært 
få var enig. Systemet ble oppfattet som 
komplisert, for mange valgmuligheter, 
lite selvforklarende, tungvint og tidkre-
vende. Et eksempel på hvor lite  intuitivt 
systemet er, ble vist i eksemplet nedenfor 
(veiledning for diktering av innkomst-
journal):

Øyelege Cecilie Bredrup represen-
terte en avdeling med mye poli-
klinikk. Hun angav gjennom egenre-
gistrering ca. 5% mer tidsbruk på 
poliklinikken vs. før innføring av 
DIPS. Dersom det er representativt 
for alle leger på en stor poliklinikk (og 
det er det all grunn til å tro), så betyr 

det økt ventetid for pasientene og 
lavere inntekter for avdelingen. 
Tilbakemeldingene var tydelige og 
samstemte i sin kritikk av data-
systemet, men presentert i en kon-
struktiv form og med vekt på forbe-
dringsforslag. Medisinsk direktør 
Tomas N. Alme fra DIPS var lydhør 
for kritikken, lovet å gå nøye gjennom 
de forbedringsforslag som ble presen-
tert. Han benyttet anledningen til å 
presentere nye endringer i DIPS 
 systemet (DIPS Arena) hvor man vil 
prøve å innarbeide en mer bruker-
vennlig og intuitiv versjon. Dessverre 
ligger denne frem i tid, og produsen-
ten synes lite motivert for å gjøre 
større grep med dagens versjon.

Møtet var konstruktivt, dialogpreget 
og ønsket av alle parter. Leger har 
vært lite involvert i utviklingen og 
innføringen av DIPS, mest fordi vi 
har en svært travel klinisk hverdag 
som gjør det vanskelig ”å ta på seg 
denne type oppgaver”. Det er et 
tanke kors at møtet representerte det 
største kontaktmøte med leger per 
dags dato halvannet år etter inn-
føringen av DIPS i Helse Bergen.  
Fremover blir det avgjørende at leger 
med bred klinisk erfaring kommer 
langt sterkere på banen i utviklingen 
av systemet og tas med i de 
beslutning er som gjøres i foretakenes 
regi. Jeg tror kanskje dette dialog-
møtet kan bidra til det.   

Møte med DIPS ASA
Innføringen av DIps i helse bergen har vært ganske smertefull for legegruppen. større merkantil 
 belastning for leger grunnet endret arbeidsdeling og et lite brukervennlig datasystem har skapt mye 
sinne og frustrasjon.
etter betydelig press fra undertegnede m.fl. hadde vi medio september møte med representanter fra 
produsenten av DIps systemet.  16 leger fra helse bergen, helse stavanger, helse fonna og helse 
førde deltok, og en rekke gode innlegg ble presentert.  

 

aV KJell VIKenes, ofs styre
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Om det berättade Karin Båtelson, 
klinisk neurofysiolog och ledamot i 
Läkarförbundets IT-råd.
Tips- och tricks går till på så vis att vi 
frågar läkarkåren vad de har för 
 problem, vad som behöver förbättras 
och så samlar vi ihop frågorna och ber 
systemleverantörer och IT-ansvariga 
att förklara varför det inte fungerar. 
Lösningarna läggs sedan ut på intranä-
tet där alla kan hitta de  vanligaste frå-
gorna och svaren. På så vis har vi 
åstadkommit en omedelbar och konti-
nuerlig IT-fortbildning.
Medsittningar innebär att system-
leverantörer och IT-ansvariga på 
 sjukhuset följer med läkarna under en 
vanlig arbetsdag under olika situatio-
ner, allt från operationer till akuten.
Under IT-ronderna är det tänkt att 
verksamhetschefen eller någon annan 
som har rätt att bestämma tillsammans 
med personalen och de IT-ansvariga 
och systemleverantören ska göra en 
systematisk genomgång av IT-miljön.
– Medsittningar har varit väldigt posi-
tiva. Det blir så uppenbart vad man 
kan förbättra menade Karin Båtelson, 
vars råd var att ändra det som går att 
förändra väldigt snabbt.

– Mycket tar alldeles för lång tid. Pla-
nera utifrån praktiskt behov. Lands-
tingen och regionerna prioriterar 
stora övergripande saker som natio-
nella patientöversikter. Det vi måste 
göra är att arbeta nere på processnivå, 
enhetsnivå, menade Karin Båtelson.
– När det gäller IT-ronderna är tan-
ken att vi ska stycka upp vår IT-miljö. 
Vi ska titta på hårdvaran/mjukvaran. 
Var finns datorerna? Finns det 
 skrivare? Finns det e-receptfunktion? 
Är datorerna snabba nog? Går de att 
byta ut med alla nya program och 
extrafix ovanpå?
– Programmen behöver en ordentlig 
rondning menade Karin Båtelson. 
När det gäller snabbheten har vi tänkt 
att göra typfall. Hur lång tid tar det 
till exempel att skriva in en patient 
från akuten med en läkemedelslista på 
sju mediciner och få fram alla rönt-
genbilder som krävs?
När det gälller läkarkårens IT-utbild-
ning är det många enkla saker som 
missas som gör att läkarna aldrig får 
den utbildning de behöver, tyckte 
Karin Båtelson.
– Man glömmer ofta bort en så enkel 
sak som att läkare schemaläggs sex 

månader i förväg, vilket ofta leder till 
att läkarna inte kan delta i utbildnin-
gen när IT-systemen uppgraderas. En 
ständigt aktuell fråga är IT-system 
som går ner.
– Det händer att vi tvingas jobba 
blint, vilket är katastrof och inte borde 
få förekomma, men så länge vi tvingas 
arbeta med osäkrade datasystem krävs 
det haverirutiner, menade Karin 
Båtelson.
Var finns blanketter och inyg? Vad har 
jag för kod? Vad är arbetsplatsens 
kod? Var finns recepten? Hur doku-
menterar jag all information under 
den blinda perioden och hur hanterar 
jag läkemedelsordinationerna?
Men allra viktigast är att få enga-
gerade medarbetare menade Karin 
Båtelson och då krävs återkoppling så 
att det blir någon mening med att 
klaga.
– Lyckas vi med det tror jag att vi kan 
få med alla på tåget.
Se även: 12 klick i datorn för att ordi-
nera ett läkemedel skapade nya 
 patientsäkerhetsproblem Patientsä-
kerhet rör upp känslor Politikern som 
är högst ansvarig för sjukvården i 
Skåne: Jag är okunnig om sjukvård.

Medsittningar och IT-ronder 
förbättrar patientsäkerheten på sahlgrenska

aV: ChrIster barK, sJuKhusläKaren. publICeraD: 23 februarI, 2010

på sahlgrenska universitetssjukhuset i göteborg ska patient-
säkerheten förbättras med hjälp av ett  tre stegs paket av tips- och 
tricksutbildningar, medsittningar och it-ronder. Det måste bli stopp 
på  kaskadutbildningar där en lär upp en som lär upp en som till 
slut inte vet någonting med säkerhet att lära ut till nästa  person. 
“utbildningarna ska ledas av folk som vet vad dom pratar om och 
ger rätt information.”

trykket med tillatelse fra sjukhusläkaren
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Når du ikke ser målet....
.... er det heller ikke sikkert at du kommer deg dit. 

Innlegg aV aVDelIngsoVerlege pal IVan, barneaVDelIngen, KlInIKK hammerfest, helse fInnmarK

Riktignok kan du ha flaks og finne 
fram likevel, men det kan ta tid. 

Den offentlige spesialisthelsetjenesten 
og deres eiere i Helse-Norge har det på 
samme måten når det gjelder  elektronisk 
pasientjournal. 

Hva som egentlig var målet, har vært 
uklart allerede fra dag én da de første 
elektroniske journal-løsningene kom på 
markedet for rundt 20 år siden. Var det 
papirløshet? Nedbemanning av kontor-
personell? Mindre - , eller mer tid til 
rådighet for legene til direkte pasient-
kontakt? Mindre utgifter? Høyere inn-
tekter? Bedre kvalitet? Eller rett og slett 
nye systemer bare for å vise hvor 
moderne og offensiv man var som 
 organisasjon? 
Dengang systemene inntok sykehus ene 
var det nok mange som ble  imponert. 
Men sett med dagens blikk, fortoner de 
seg relativt primitive og ”en-dimensjo-
nale”, mange av de  EPJ-løsningene som 
dukket opp den gangen og som fortsatt i 
stor grad dominerer arbeidsplassene 
våre i dag. At det ble mye prøving og 
feiling og manglende helhetstenking i 
startfasen på digitaliseringen, er forståe-
lig. Mindre forståelig er det at foretaks-
reformen for 10 år siden så langt ikke ser 
ut til å ha bidratt særlig til noe man kan 
kalle innovasjon på EPJ-området, og 
knapt har evnet å gjøre annet enn å få 
systemene til å fortsatt virke fram til i 
dag. Hva har det blitt ut av  verktøyet vi 
for 20 år siden hadde så høye tanker 
om?. Man kan trygt si at enkelte av løs-
ningene ikke bare virker noe «and-
pustne», men også ofte sliter med å være 
”på banen” i det hele tatt, i forhold til å 

bidra til den effektivi teten både vi selv 
som aktører, og ikke minst våre klienter 
forventer av oss i dag. 
Hvorfor det har blitt sånn er bare ett 
relevant spørsmål? Min teori er at så 
lenge helseforetakene fortsetter å se på 
EPJ-systemene og organisasjonene som 
skal nyttiggjøre seg dem  «dekoblet» 
eller bare delvis avhengige av hveran-
dre, er det ikke til å unngå at det dess-
verre vil fortsette å være sånn også i 
fremtiden 

Prosesstøtte er et fremmedord i det 
vokabularet vi har i vår tjeneste-
produksjon i dag. De som har deltatt i 
utviklingen av behandlingslinjer og 
lean-prosjekter har kanskje hørt om 
begrepet, men knapt noen i sykehus-
Norge har vært borti slike verktøy. De 
er vanlige i andre bransjer, ja til og med 
helsetjenesteprodusenter bruker dem i 
andre land. Og jo mer eksponert virk-
somheten er for reell konkurranse eller 
kompliserte ”krav” fra  oppdragsgiver, jo 
større tendens er det til at virksomhe-
tene legger både vilje og penger i utvik-
lingen av verktøyet. Veldig enkelt sagt 
kan man si løsning ene handler om en 
integrasjon av nødvendige støtteressur-
ser i ett og samme informasjonssystem 
for å bidra til en «best practice» både 
når det gjelder behandling, ressursbruk 
og ivaretakelse av forpliktelser som 
 lovverk og kontrakter. Tenk på det som 
en ”intelligent” nettside som hele tiden 
følger deg som en høflig hjelper og 
tilbyr sin bistand i form av over sikter og 
ressurser, mens du slår opp eller regis-
trerer i EPJ-løsningen. Og alle rele-
vante ressurser tilgjengelig som om de 

var en del av journal systemet, enten det 
gjelder behandlingsprosedyrer, pasient-
informasjon eller relevante artikler fra 
fronten i faget.

Dengang tidligere helseminister Bjarne 
Håkon Hanssen i 2009 kom tilbake fra 
sitt besøk hos Kaiser  Permanente i Cali-
fornia, hadde «sett lyset» og snakket 
varmt for både EPJ- og andre løsnin-
ger der borte, er jeg ganske sikker på at 
det var resultatet av den prosessorien-
terte tilnærmingen som hadde gjort 
størst inntrykk.  Samtidig tviler jeg på 
at han hadde skjønt bakgrunnen: 
Mulighetene for å drive seriøst fore-
byggende helsearbeid fullstendig inn-
vevet i tjenesteproduksjonen og samti-
dig ha «stålkontroll» på kvalitet og 
økonomi, blir liksom litt større når 
eieren har like stor interesse som pasi-
ent og lege i at arbeidet skal lykkes. 
Kaiser Permanente er en fullstendig 
”ikke-offentlig” sykekasse som også 
produserer helsetjenestene sine selv. 
Myndighetene blander seg ikke vesent-
lig mer inn i hvordan firmaene rigger til 
it-løsningene enn de gjør på de fleste 
andre områder der borte. Og dette 
selskapet setter ikke bort den strategiske 
utviklingsprosessen av it-løsningene til 
eksterne firmaer og ineffektive inn-
kjøpsprosesser. Neppe tilfeldig har de f. 
eks. en lege som hovedansvarlig for 
løsningene og ikke en teknokrat. 

Skal det bli noe annet enn en drøm 
hos oss, må en del ting skje: 
•		Helseforetakene	må	evne	å	omforme	

sin ad-hoc baserte strategiske plan-
prosess til kontinuerlig styring og 
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ledelse av en felles prosess for utvik-
ling av organisasjon og systemer.

•		Flere	enn	meg	må	bli	bekymret	over	
at én leverandør har nesten total 
dominans i det norske EPJ-markedet. 
Mangfold er som regel et bedre 
utgangspunkt for utvikling enn  «få- 
eller enfold» og det ville heller ikke 
være noen ulempe med impulser fra 
andre land med lignende helse-
tjenestemodeller som oss.

•		En	felles	driftsorganisasjon	må	
 etableres og få eierskap til selve struk-

turen på basiselementene i EPJ-løs-
ningene i den nasjonale offentlige 
spesialisthelsetjenesten. 

•		For	å	bidra	til	utvikling	må	det		legges	
til rette for et mangfold også mellom 
virksomhetene i helse tjenesten når det 
gjelder valg av løsninger.

•		Leverandørene	må	utfordres	til	å	
bidra med prosessorienterte verktøy 
som utvikles kontinuerlig gjennom et 
tett samspill med virksomhetene. 

•		Dermed	vil	også	enkelt-innkjøp	i	
hundremillionersklassen hvert 5. til 8. 

år måtte gå over til et kontinuerlig 
kjøp som reforhandles på linje med 
andre tjenestekjøp i RHF’ene.

•		Staten	som	lovgiver	og	myndighet	må	
bli mer opptatt av de store  linjene enn 
av detaljene. Trenden i dag er det 
stikk motsatte. 

•		Staten	som	hovedeier	må	slippe	til	en	
nasjonal «RHF-thrust» som kan sam-
kjøre interessene til RHF’ene for å 
muliggjøre den koordineringen som 
er nødvendig for å få dette til.

Etter å ha vært deltaker i kravspec-
prosessen for et av de siste store EPJ-
innkjøpene i foretaks-Norge, frykter jeg 
at det fortsatt er langt igjen til vi evner å 
legge til rette for en dynamikk i utvik-
lingen av IKT løsninger som muliggjør 
både «management» og tjenestepro-
duksjon ved hjelp av 
 informasjonssystemer som reelt sett 
«henger med» i den kontinuerlige 
utviklingen av tjenesteproduksjonen. 

Jeg er på ingen måte motstander av at 
prosessen kjøres seriøst rent innkjøps-
faglig, men det blir liksom for dumt å 
både starte og avslutte en slik prosess 
uten noen form for overordnet visjon 
eller forestilling om hva som skal være 
målet med innkjøpet, utover ting på 
linje med at vi må digitalisere for 
 digitaliseringens skyld. Og ennå mer 
håpløst blir det når det meste av 
 kravspesifikasjonen blir ren avskrift av 
nær 2000 ”krav” fra det statlige 
 ”kompetansebyrået” i form av setnin-
ger som   ” Det skal finnes konteks-
tavhengige hjelpefunksjoner som dekker 
alle de funksjoner som er tilgjengelige for 
brukerne. (K8.8)”, eller,”Det skal ikke 
være mulig å kopiere tekst eller annen 
informasjon fra en EPJ og lime dette inn 
utenfor den EPJ hvor informasjonen er 
kopiert fra. (K8.26)”. Jeg tviler ikke på 
at bidraget er velment, jeg er bare opp-
gitt over at helseforetakene ikke er i 
stand til å komme opp med noe bedre, 
som ikke blir så absurd  detaljert i ste-
det for å fokusere på de store linjene.  
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I  den lokale prosjektgruppen ble leger 
involvert, i tillegg var Lege - 

foreningen representert ved foretaks-
tillitsvalgt for Of. En stor andel av 
legene ved sykehuset bruker nynorsk i 
diktering, denne gruppen var aktive 
motstandere av innføring av talegjen-
kjenning som kun var mulig for bok- 
målsbrukere. Dette endte med at man 
igangsatte et sentralt prosjekt der man 
skulle se på mulighetene for å utvikle 
programmet for nynorskbrukere.  

Uroen la seg etter dette, og man kunne 
komme i gang med prosjektarbeidet.  
3 av legene som brukte nynorsk sa seg 
villige til å være med i pilotforsøket, 
dette ga nyttig kunnskap om funksjon-
ene i programmet. Totalt var 19 leger 
med i pilotprosjektet.

Innføring av talegjenkjenning hadde 
som målsetting å:
•		Øke	kvaliteten	i	pasientoppfølging	

ved å forbedre kvaliteten på doku-
mentasjon som legene produserer ved 
godkjenning av doku menter rett etter 
diktering, og en forbedret arbeids-
prosess med færre arbeidstrinn i 
håndteringen av et dokument.

•		Effektivisere	pasientoppfølging	ved	at	
dokumentasjonen raskt blir tilgjenge-
lig for relevant personale.

•		Redusere	ressursbehov	ved	å	redusere	
mengden av skrivearbeid etter diktat.

Kvalitative effektmål:
•		Redusere	utsendingstiden	på	epi-

kriser. I Helse Førde var målet  

en økning fra 75% til 85% innen  
7 dager. Man antok at kravene til 
epikrisetiden i fremtiden ville bli enda 
strengere fra myndighetene. 

•		Redusere	skrivekø	og	liggetid	for	
polikliniske notat. 

•		Oppdaterte	journaler	ved	å	unngå	
etterslep på skrivarbeid.

•		Kvaliteten	på	journalteksten	kunne	
forbedres ved gjenbruk av dokumen-
tasjon fra standardiserte prosedyrer 
o.l. (standardtekster), samt at legen 
gjorde ferdig journ alen mens 
 pasientkonsultasjonen  
var friskt i minne. 

•		Dokumentasjonen	sendes	med	når	
pasienten skrives ut fra sykehuset.  
Gir god samhandling.

•		Bedre	diktering	–	kortere	og	mer	
presise notat. Vil kunne gi gevinster 
på både mottaker- og avsender-siden.

Kvantitative effektmål:
•		Reduksjon	av	antall	årsverk	i	skrive-

tjenesten. Erfaringer fra andre syke-
hus viste til reduksjon i antallet års-
verk ved merkantil tjeneste. Det ble i 
Helse Førde anslått at en sekretær 
bruker 25% av tiden på skrivetje-
neste. Målet var en reduksjon på 15 
prosentpoeng som ville gi en estimert 
årlig besparelse på ca. 6,5 mill kr.

•		For	å	nå	målet	over	om	10%	andel	
skrivetjeneste i merkantil tjeneste, 
måtte 60% av all tekst som tidligere 
var produsert av skrivetjenesten, pro-
duseres ved talegjenkjenning. 

•		Talegjenkjenning	skulle	innføres	uten	
at den totale dokumentasjonstiden for 

legen økte. En antok at legen ved 
bruk av talegjenkjenning ville bruke 
lenger tid i selve dikter- 
ingssituasjonen, men legen måtte da 
ikke i ettertid ta opp igjen doku-
mentet for korrekturlesning og god-
kjenning. Ved talegjenkjenning ville 
alle operasjoner utføres der og da, og 
dokumentet ville bli godkjent med en 
gang. 

Prosjektgruppen gjennomgikk viktige 
suksessfaktorer for at innføringen skulle 
bli vellykket. Man var enige om at det 
måtte avsettes ekstra tid for legene i 
innføringsperioden, dvs reduksjon i 
antall polikliniske pasienter. Det måtte 
avsettes tilstrekkelig tid til kurs for alle 
deltagerne. Såkalte superbrukere måtte 
være tilgjengelige for legene, slik at  
man fikk rask hjelp ved problemer i 
oppstarten. Det var og viktig at man 
fikk en veldefinert arbeidsflyt for doku-
mentene, som og sikret at doku- 
mentene nådde rett mottager, på tross 
av at sikringsfunksjonen som sekretær-
ene hadde hatt ble borte.  

Gruppen fant og at fra tidligere erfa-
ring ved andre sykehus var det viktig at 
ordboksfunksjonen ved avdelin gen ble 
ivaretatt på en god måte av sekretær i 
samarbeid med en kliniker.
I forkant av innføringen var det gjen-
nomført kursing av alle legene  
ved sjukehuset i føring av prosedyrer, 
diagnosekoder og takster. Legene førte 
dette tidligere på et papirark  til sekre-
tær, som ble erstattet ved å skrive dette 

aV tom gulDhaV, styremeDlem oVerlegeforenIngen

tidlig i 2010 besluttet helse Vest å gjennomføre en pilot i bruk av talegjenkjenning 
ved medisinsk avdeling førde sentralsjukehus. Det var stor skepsis i legegruppen  
når dette ble kjent.

Talegjenkjenning og taleatkjenning, suksess eller fiasko?
– tanker fra et lite sykehus på Vestlandet
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direkte inn i pasientjournalsystemet. 
Det var mye motstand mot innføringen 
av dette, men for de fleste legene viste 
det seg at tiden man ikke forbrukte 
lenger tid enn ved manuell føring.  Det 
var en stor fordel at dette var gjennom-
ført i forkant av talegjenkjenning. Om 
man samtidig innførte disse 2 rutinene 
ville det ha ført til en økt negativitet, og 
man ville ha opplevd ulempene som 
uforholdsmessig store i forbindelse 
med innføringen.

Evalueringen av innføringen identifi-
serte de viktigste suksessfaktorene. Man 
identifiserte også forbedrings potensiale 
i forbindelse med videre innføring av 
systemet ved sykehuset, og andre syke-
hus i Helse Vest. 

Tilbakemelding fra legene:
Tilbakemelding fra pilotlegene var 
todelt. De som benyttet bokmål var 
positive til talegjenkjenning, og 
uttrykte ønske om å fortsette med verk-
tøyet. De som benyttet seg av nynorsk 
var mer avventende, og mente at de 
brukte en del ekstra tid  
på grunn av språket.

Redusert  ressursbehov:
I piloten var omfanget for lite til å se de 
økonomiske besparingene. Ut fra 
målinger i prosjektet. Antok man  
med konservative mål at 60% av 
dokument ene kan produseres med 
talegjenkjenning.

I perioden 12. februar til 17. mars 2010 
var det totalt produsert 2223 dokumen-
ter av de 19 pilotlegene. Av dette ble 52 
dokumenter skrevet av skrivetjenesten.
Det var ønskelig at dokumentasjonsti-
den til legene ikke skulle gå opp etter 
innføring av talegjenkjenning. Første 
tilbakemeldingene fra legene tilsa at de 
brukte noe ekstra tid rundt dokumenta-
sjon. Det var potensiale for at 

Talegjenkjenning og taleatkjenning, suksess eller fiasko?

>>
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tidsbruken ville gå ytterligere ned ved 
fortsatt bruk etter pilotperioden. 

Bedre kvalitet i 
 pasientoppfølgingen
I tilbakemelding fra pilotlegene var 
oppdatert journal og at dokumentet 
ble laget umiddelbart trukket frem 
som de viktigste gevinstene.

At dokumentene ble ferdiglaget, og 
var tilgjengelig i journalen umiddel-
bart, så legene som en klar kvalitativ 
gevinst. Her var dokumentasjonen 
tilgjengelig ved vaktskifte, om pasien-
ten ble  overført til andre avdelinger 
og ved oppfølging.

Første målinger viste at tiden fra et 
dokument blir produsert til det blir 
godkjent har gått ned ved pilot-
avdelingen. For polikliniske notater er 
226 av 326 godkjent på utskrivings-
dato i perioden 1.-14. mars 2010 mot 
44 av 377 i perioden 1.-14. mars 2009

Antallet epikriser som oppfyller målet 
om 7 dagers utsendingsfrist har gått 
fra 69% til 89%.  For epikriser 
 skrevet på innlagt pasient er 67 av 149 
godkjent på utskrivingsdato i perioden 
1.-14. mars 2010 mot 6 av 176 i 
 perioden 1.-14. mars 2009.

Avsatt tid til innføring og kurs
I Førde ble legene møtt på deres 
ønske om ekstra tid, og dette ble 
avklart med avdelingen. Det viste seg 
i praksis vanskelig å kunne gi mye 
ekstra tid. Pasienter kommer inn uan-
sett, og belastningen på avdelingen 
ble for mange stort sett den samme. 
Dette ga et ekstra press ved oppstart 
av talegjenkjenningen. Tilbake-
melding fra arbeidsgruppen lokalt 
anbefaler å bruke vikarer for å kunne 
avlaste legene på avdelingen under 
kurs og første oppstartsperiode.
Legene ga tilbakemelding om at tale- 
gjenkjenning virket bedre på noen 
dokumenttyper enn andre. For stan-

dardiserte prosedyrer og inn- 
komstjournaler opplevde legene en 
tydelig gevinst i både kvalitet og tids-
bruk, mens for andre dokumenter var 
gevinstene hovedsakelig kvalitative. 
Det kom klare tilbakemeldinger på at 
det å slippe å lytte til ikke skrevne 
diktater på poliklinikk og vakttid ga 
klare tidsgevinster.

I oppstartsfasen var det avtalt at 
legene skulle få litt ekstra tid til doku-
mentasjon for å kunne lære seg nye 
dokumentasjonsteknikk. Det var her 
 redusert poliklinikk. Tilbakemeld-
ingene fra legene er imidlertid at det 
ble travelt under oppstartsukene. Selv 
om det var redusert poliklinikk ble det 
ikke en reel reduksjon i arbeidsmeng-
den. Dette skyldes hovedsakelig at 
antall inneliggende pasienter og 
 pasienter for oppfølging ikke kunne 
reduseres. Bruk av vikarer kan her 
vurderes for å gi bedre tid til opp-
gavene under innføring.

Ble vi fornøyd?
En stor andel av legene uttrykte at de 
var fornøyde med talegjenkjenning. 
De har fortsatt med den videre 
 bruken, resten av sykehuset fikk 
senere innført talegjenkjenning, og  
en undersøker nå andelen som har  
tatt dette i bruk.  

Det er fortsatt slik at legegruppen er 
delt i forhold til talegjenkjenning, de 
som bruker det aktivt er meget for-
nøyd og ser gevinstene i det daglige 
arbeidet. Noen få har fått opplæring 
og har prøvet systemet ut, men er 
allikevel negative til systemet.  
Nynorskbrukerne har etterlyst 
nynorskversjonen.

De av brukerne som har utnyttet 
muligheten for standardtekster, spesi-
elt i prosedyrefag opplever en stor 
tidsbesparelse. Det er allikevel viktig å 
sikre seg at nyansene i notatene blir 
bevart, det vil si at deler av teksten, 

men ikke hele teksten er innlagt som 
standard.  En sikrer dette ved å legge 
inn åpne felter som må dikteres på 
alle notatene.

Utgangspunktet var en negativ lege- 
gruppe, som på bakgrunn av kjenn-
skap til innføring på andre sykehus  
var fulle av skepsis. Pilotering bidro til 
positivitet, og til at man ved innføring 
på resterende avdelinger visste mer 
om hva som måtte på plass i forbind-
else med innføringen.  

En utfordring er at talegjenkjenning 
bruker noe mer av tiden i ”indre- 
fileten” av arbeidstiden, mens 
 gevinsten kommer i den mindre 
 produktive delen av arbeidsdagen.  
I pilotavdelingen var allikevel antallet 
polikliniske pasienter behandlet på 
samme nivå før og etter pilot perioden.

Sett i lys av at mange av endringene 
som innføres ofte påfører legene økte 
oppgaver i den mest ”pasient-
intensive” delen av arbeidsdagen, er 
det viktig å holde et fokus på at man i 
nedskjæring av støttetjenester bruker 
noe av  gevinsten til flere legestillinger. 
På denne måten vil man kunne oppnå 
ytterligere gevinst for pasientene,  
og en bedre arbeidsdag for legene.

Talegjenkjenning er ikke en stor tids-
tyv uten positive gevinster for legene 
og pasientene. Klok innføring, med 
tilstrekkelig avsatt tid, vil kunne gi 
fornøyde brukere, med gevinst i en 
 oppdatert journal, god samhandling 
og noe innsparinger i økonomien.

Hva med nynorskbrukerne?
Et nasjonalt prosjekt er startet og 
sentralsjukehuset i Førde skal om  
kort tid være pilotsjukehus for inn-
føring i nynorsk taleatkjenning. Med-
lemmene av medisinsk mållag er glad 
for dette. Dette viser at legene sin 
aktive holdning til språk gir resultater, 
og at vi som pressgruppe er sterke!

oVerlegen 28



Ett sammanhållet journalsystem har 
definitivt fördelar. Men nackdelarna 

är så stora och så förbisedda att det finns 
skäl att här och nu dra i nödbromsen.

För ett par veckor sedan föreslog 
 regeringens missbruksutredare Gerhard 
Larsson att personal inom hälso- och 
sjukvården rutinmässigt ska fråga om 
alkoholvanor hos den som söker vård 
(DN 28/4). I fredags var det ett  15-tal 
läkares tur att på DN Debatt föreslå ett 
nytt frågeobligatorium.
Kvinnor, men kanske också män, bör 
rutinmässigt tillfrågas om sina erfarenhe-
ter av våld när de söker vård. Anledningen 
är att upprepad misshandel förstås kan 
vara en bakomliggande förklaring till 
diverse kroppsliga och själsliga symtom.

Samma sak med alkohol. Att inte fråga 
någon om alkoholvanor, där överkonsum-
tion kan vara en del av förklaringen till 
patientens besvär, är lika fel som att smita 
förbi rökning hos någon som söker för 
andnöd.
Men alla frågor ska inte ställas alltid. En 
människa som väger 200 kilo måste 
kunna söka hjälp för en halsfluss utan att 
samtidigt få berättat för sig att hon är 
överviktig, något som hon själv redan vet. 
Det handlar dels om respekt - om att 
möta patienten där hon är och att inte 
bestämma åt henne vad hon anser sig 
behöva hjälp med just i dag. Dels om att 
inte slösa läkartid på rådgivning som pati-
enten för tillfället inte är mottaglig för.

På samma sätt som inte varje läkare har 
rätt att kräva att patienten redogör för 
hela sin medicinska, sociala och psykolo-
giska situation har förstås inte heller alla 
rätt att i journalerna läsa allt om alla. 
Problemet är att det på sätt och vis ändå 
är där vi hamnat.

Regering såväl som landstingspolitiker 
lovsjunger principen om sammanhållna 
journaler. Där samlas journalantecknin-
gar om allt som sker bland de vårdgi-
vare som är knutna till systemet. 
 Aborter, det tillfälliga sexet på Jamaica, 
könssjukdomen det resulterade i och 
samtalen på den psykiatriska öppen-
vårdsmottagningen.

Vetskapen om att det som yppas för en 
läkare vid något tillfälle kan sitta som 
en markering i journalen för resten av 
livet kan mycket väl leda till att patienten 
undviker att söka vård. Den som känner 
att hon har svårt att komma ur sina 
dryckesvanor efter semestern väntar 
kanske med att söka råd och hjälp ända 
tills hela situationen havererar.

Och vilken mamma vill prata om 
begynnande nedstämdhet och att hon 
inte riktigt orkar med barnen om det 
brännmärket ska sitta i pannan varenda 
gång hon besöker en läkare? Vilken gift 
man som haft sex med en prostituerad i 
Asien vill hiv-testa sig - i synnerhet om 
man bor på en liten ort? Vilken tonår-
ing vill tala om sin ångest om hon fram 

till pensionsåldern bemöts som en 
potentiell självmordskandidat i alla 
 kontakter med vården?

Att alla inom ett landsting med ett 
 sammanhållet journalsystem kan läsa 
betyder inte att de får läsa. Men 
 kontrollen står inte i någon som helst 
proportion till slagningarna. Ett arbete 
vid Göteborgs universitet indikerade ett 
omfattande smygläsande av journaler 
som tillhör bekanta eller andra man är 
intresserad av. Vid Sahlgrenska handlar 
det om 18 000 anställda som kommer åt 
de elektroniska journalerna   
(DN 28/10-10).

Som patient har man rätt att spärra 
uppgifter om sig själv för andra vård-
givare. Men Datainspektionen har i sin 
tillsyn visat att det inte går rent prak-
tiskt i vissa av de journalsystem som 
används. I andra fall har vårdgivaren 
glömt att informera patienterna om 
möjligheten. Inte konstigt, kan det 
 tyckas. Det är, i det system som används 
i Stockholms läns landsting, hela 24 
punkter som den behandlande läkaren 
måste gå igenom med den patient som 
vill spärra sin journal. Sedan är det inte 
mycket tid kvar för det som egentligen 
föranledde besöket.

Eller till att fråga om alkoholvanor eller 
hur det står till hemma.

DN 15/5 2011

Att veta för mycket
trykket med tillatelse fra Dagens nyheter, sverige.

elektronisk pasientjournal er absolutt en forbedring sammenlignet med den gamle papirjournalen, som man 
ofte ikke fant. Vi diskuterer ofte problemene med at epJ-systemene ikke er gode nok, effektive nok, lettvinte 
nok eller tidsbesparende nok. men epJ reiser også andre problemstillinger, som går på tilgangsproblematikk, 
taushetsplikt og personvern. Vi har fått lov til å klippe dette innlegget fra Dagens nyheter i sverige sine 
 nettsider.  Innholdet ligger i grenseområdet mellom kjernejournal og epJ. Det er usignert, men så godt at vi 
trykker det allikevel. (red.)
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T alegjenkjenning (TGK) er inn-
ført ved de fleste norske sykehus 

i løpet av de siste par årene, og det har 
kommet for å bli. Teknisk sett er det 
et spennende redskap. Egentlig gan-
ske fantastisk!! Tenk at det man sier 
inn i en mikrofon kommer rett inn i 
pasientjournalen som skrevet tekst.  
Med økende fokus på effektiv drift av 
offentlige sykehus i Norge, er det 
forståelig at ledelsen ved sykehusene 
har ønsket å innføre et dikterings-
verktøy som forventes å redusere 
behovet for merkantilt personell 
 betydelig. Fra tidligere å skrive hele 
den dikterte teksten selv, skulle nå 
merkantilt personell kun ha i oppgave 
å sende ut kopi av den ferdigskrevne 
legeteksten til fastleger og andre. 

Men for oss sykehusleger som har 
brukt dette fantastiske redskapet de 
siste par årene, har hverdagen dess-
verre blitt atskillig tyngre. I alle fall 
hvis vi har fulgt ledelsens ordre om å 
bruke TKG ved alle pasient-
konsultasjoner. Og hvis vi har en sam-
vittighet for at det som står i teksten 
består av godt norsk språk,  
er tilstrekkelig utdypende om pasien-
tens tilstand og er forståelig.  

Problemet med dette fantastiske red-
skapet er dessverre at teksten svært 
ofte ikke samsvarer med de ordene 
man har talt. Korrekturlesing av 
 notater er blitt mye viktigere og 
 krever mye større grundighet enn da 

merkantilt personell skrev teksten. 
Før var det noen leger som moret seg 
med å spare på notater skrevet av 
merkantilt personell der betydningen 
av en setning var blitt en helt annen 
enn det som var ment. Hvis disse 
legene skulle fortsatt med denne 
moroa etter innføring av TGK, kunne 
de utvilsomt ha lagt ned sin legegjern-
ing. De kunne i stedet skrevet store 
bøker om feilskrevne og meningsløse 
setninger og hele tekster oppstått som 
følge av TGK. Og hver av disse set-
ningene utgjør en risiko for at pasien-
ten får feil behandling som i noen 
tilfeller vil få katastrofale konsekven-
ser for pasienten.

TGK har i noen situasjoner sin beret-
tigelse. Teksten kommer umiddelbart 
i pasientjournalen, så  
hvis det er viktig med raskt oppdatert 
informasjon om en pasient, må TGK 
ansees som et fremskritt. Dette kan 
gjelde visittnotater på en intensivavd-
eling og ved epikriseskriving der det 
er viktig at andre leger/instanser får 
raskt beskjed om pasientens situasjon. 
Men det krever atskillig mer tid av 
legen, og tidsbruken må veies opp 
mot gevinsten ved raskt oppdatert 
journal. Korte, konkrete tekster er 
godt egnet for TGK, for eksempel 
informasjon om svar på prøver/billed-
diagnostikk. Også ved enkle, konkrete 
problemstillinger på en poliklinikk, 
særlig hvis teksten på hver pasient er 
relativt lik, med kjente medisinske 

termer, er TGK godt egnet, for 
eksempel ved kontroll etter en enkel 
operasjon. TGK-verktøyet gir god 
mulighet til å lage standardtekster, så i 
situasjoner der standardtekster har sin 
berettigelse, for eksempel ved enkle, 
ensartete operasjoner, er TGK godt 
egnet. 

For de fleste andre formål er TGK 
dårlig egnet/uegnet. Spesielt dårlig 
fungerer TGK ved beskrivelse av 
funksjonsnivået i hverdagen der nyan-
serte, ikke-medisinske uttrykk er obli-
gat. Teksten blir da vanligvis så hår-
reisende at det går fortere å skrive 
teksten selv, enn å drive nitidig kor-
rekturlesing. Eksempler på dette fra 
min egen hverdag er spesielt pasienter 
med plagsom tinnitus og til dels 
svimle pasienter. Å bruke så mye tid 
på et pasientnotat som følge av at 
TGK er innført, kan ikke kalles god 
utnyttelse av legeressurser. På en tra-
vel poliklinikk med varierende pro-
blemstillinger (antagelig tilfelle ved de 
fleste poliklinikker), burde TGK være 
forbudt med mindre man har nok tid 
mellom hver pasient til nitidig å kor-
rekturlese TGK-teksten. Min erfaring 
er at de virkelig uforståelige notatene 
oppstår særlig ved slike poliklinikk-
dager. 

Problemet med TGK er ikke bare at 
notatene blir uforståelige og at legen 
bruker mer tid på notatskriving, men 
også at legen ofte velger å korte ned 

talegjenkjenning på godt og vondt
er talegjenkjenning fremtidsrettet, eller er det misbruk av legers arbeidstid og risikofullt 
for pasientene. man kunne hatt store bøker over morsomme feiltolkinger, men hver  
av disse er fare for pasientsikkerheten. på en travel poliklinikk burde talegjenkjenning  
vært forbudt

Innlegg aV haaKon arnesen, 
oVerlege, ønh-aVD., st. olaVs hospItal
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teksten og derved risikerer å utelate 
verdifull informasjon som skulle vært 
brukt av etterfølgende kollegaer til å 
håndtere pasienten på en mest mulig 
pasientsikker måte, for eksempel når 
anestesilegen skal vurdere pasienten 
før en narkose.

Som sykehusleger er vi hver dag opp-
tatt av å gi våre pasienter best mulig 
behandling basert på tilgjengelig, 
oppdatert litteratur og vår kunnskap 
om pasienten. Vi etter streber å være 
medisinsk oppdatert for å ivareta våre 
pasienter på best mulig måte. For å 
oppnå dette er vi avhengig av å ha 
tilstrekkelig med ressurser rundt oss, 
slik at vi kan bruke vår tid på en mest 
mulig hensiktsmessig måte. Ved inn-
føring av TGK har dessverre ledelsen 
ved norske offentlige sykehus vist  
at de ikke har gjort hjemmeleksen sin. 

De kan umulig ha gjort til-
strekkelige forundersøkel-

ser av hvordan TGK-
verktøyet fungerer, og 
de har åpenbart ikke 
hatt i tankene hvordan 
de skal legge forholdene 
til rette for at legene skal 
bruke sin tid mest mulig 
fornuftig til beste for 
 pasientene.

De som trodde at TGK skulle bidra 
til at behovet for merkantilt personell 
ble mindre ved norske sykehus, bør 
revurdere sitt syn. Merkantilt perso-
nell er en ressursgruppe som er svært 
viktig for at legene skal kunne bruke 
sin tid på en mest mulig hensiktsmes-
sig måte til beste for pasientene og  
for mest mulig effektiv drift av norske 
sykehus. Innføring av TGK kan i 
noen tilfeller ha bidratt til noe end-
ring av arbeidsoppgavene for merkan-
tilt personell, men merkantilt perso-
nell vil også i fremtiden bli viktige 
støttespillere for legene,  
og det er helt avgjørende for effektiv 
sykehusdrift at de finnes i stort nok 
antall. 

Min sterke oppfordring til alle 
sykehusleger vedrørende bruk av 
TGK er følgende:
1.  Vurder sterkt å slutte med tgk på 

travle poliklinikkdager. Hvis du 
mener det fungerer med tgk på 
poliklinikken: gå systematisk gjen-
nom dine notater fra de siste ukene 
for å se om notatene reflekterer det 
du har ment å formidle.

2.  Hver gang du planlegger å bruke 
tgk: vurder om den økte tidsbruken 
er verdt innsatsen i form av raskere 
oppdatering av journalen. Hvis 
svaret er nei: ikke bruk tgk ved 
dette notatet.

3.  Hvis sykehusets ledelse ikke 
 aksepterer andre dikteringsmåter 
for deg enn tgk: ignorer  
ledelsens påbud og rapporter  
til tillitsvalgtsapparatet på syke-
huset. En sykehusledelse med 
en eventuell slik holdning til 
tgk må ansees som uansvarlig 
og bør oppfordres til å fratre 
sin funksjon i sykehus-
ledelsen. 
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E n sentral del av Statens helse-
personellnemnds arbeid er å 

behandle klager fra helsepersonell 
over vedtak om administrative reak-
sjoner fattet av Statens helsetilsyn, 
såkalte tilsynssaker. Det har i nummer 
2 av Overlegen for i år vært rettet 
fokus mot en del sider ved slike til-
synssaker, og jeg er blitt bedt av tids-
skriftet om å redegjøre kort for hvilke 
beviskrav som gjelder i disse sakene. 

Statens helsepersonellnemnd er en 
uavhengig klagenemnd og har et 
sekretariat som forbereder sakene for 
dem. Sekretariatet fatter ikke selv 
avsluttende vedtak. Som leder av sekre-
tariatet er det viktig å presisere at en 
konsekvens av dette er at jeg ikke skal 
ta stilling til hvorledes grense spørsmål 
som nemnda ikke har behandlet, kan 
eller bør løses i  fremtidige saker. 

Administrative reaksjoner etter helse-

personelloven er ikke straff, selv om 
enkelte kan oppleve det slik. Høyeste-
rett har tatt stilling til dette i en sak 
hvor den kom til at det ikke var dob-
belstraff i henhold til EMK hvis et 
helsepersonell både straffes etter 
straffe loven og gis en administrativ 
reaksjon etter helsepersonelloven. 
Dommen er inntatt i Norsk Rets-
tidende for 1994, side 1343. De skjer-
pede bevisregler som gjelder for 
 straffesaker, gjelder således ikke for 
tilsynssaker. Således kan en lege bli 
frifunnet for et forhold i en straffesak, 
mens det samme faktum kan bli ansett 
som tilstrekkelig bevist i en  tilsynssak 
til at det kan gis en administrativ reak-
sjon.

I de fleste sakene som kommer til 
nemnda er det en rekke faktiske 
 spørsmål nemnda må ta stilling til, og 
den enkelte vurdering av faktum kan 
falle ulikt ut for disse. Nemnda må da 

vurdere saken ut i fra de forhold som 
den har funnet bevist. 
Den del av fakta som er viktig for 
nemnda å vurdere rent bevismessig er 
det som betegnes som rettsfakta. Det 
vil si faktiske forhold som har en 
direkte betydning for om en rettsregel 
eller del av en rettsregel kommer til 
anvendelse eller ikke. Fakta kan både 
være hendelser eller påstander om 
hendelser. Bevissystemet er videre slik 
at det er et enten/eller system med 
hensyn til rettsvirkninger. Det vil si at 
enten er beviskravet oppfylt eller så er 
det det ikke, og er først et nødvendig 
faktum ansett bevist, inntrer de retts-
lige virkningene av dette fullt ut, selv 
om faktum bare er så vidt mer enn  
50 % sannsynlig. 

Hva kreves så i tilsynssaker for at et 
faktum kan anses som bevist, og hvem 
har bevisbyrden; bærer risikoen for at 
beviskravet er oppfylt?

om bevisvurderinger i tilsynssaker

Innlegg aV øyVInD bernateK, 
DIreKtør for seKretarIatet I statens helsepersonellnemnD. 

Tiltrådte juni 2010. Før dette bl.a. arbeidet som privatpraktiserende advokat,  
seniorrådgiver i Statens helsetilsyn, hos Helsetilsynet i Oslo og Akershus  

(Fylkesmannen i O og A) og vært nemndleder i Statens utlendingsnemnd

I forrige nummer av overlegen (2-2011) var tilsynssaker hovedtema. Vi følger opp saken i dette 
 nummeret. helsepersonellnemndas vurderinger er juridiske, og det kan være interessant for overleger 
å få innsyn i denne tankegangen, som nok avviker fra vår måte å vurdere vanskelige kasus på. her er 
det nærmest en enten eller regel, enten er rettsfakta bevist, eller så er de det ikke. grensen går på 
50% sannsynlighet. Det er tilsynsmyndighetene som har bevisbyrden, dog ikke der hvor legen ikke vil 
la seg rusteste ved mistanke  om ruspåvirkning, eller der hvor legen hevder å ha gjort noe som skulle 
vært journalført, f.eks. en vurdering men dette ikke er ført inn i  journalen. (red.)
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Hovedregel i saker om advarsel, 
tap av, eller begrensninger i en 
autorisasjon 
Nemnda legger i tilsynssaker alminnelig 
sannsynlighetsovervekt til grunn for 
bevisvurderingen. Med det forstås at 
hvis et faktum er mer enn 50 % sann-
synlig, så legges det til grunn. Det er 
tilsynsmyndighetene som må sann-
synliggjøre dette, det vil si at det er de 
som har bevisbyrden her. Dette følger 
av rettspraksis og langvarig forvalt-
ningspraksis. 

Høyesterett har slått dette fast i en dom 
inntatt i Norsk Retstidende for 2007, 
side 1851. Her gis det videre uttrykk for 
at det i helt spesielle tilfeller kan være 
forhold som gjør at hovedregelen skal 
fravikes. Denne saken gjaldt spørsmål 
om tilbakekall av autorisasjon fra lege 
som følge av seksuelle overgrep overfor 
mindreårige begått før legen ble autori-
sert. Høyesterett la i denne saken vekt 
på at når det er tale om å legge til grunn 
eldre forhold av sterkt infamerende 
karakter, og disse forhold ikke har noen 
umiddelbar tilknytning til den aktuelle 
yrkesutøvelsen, må det stilles krav om 
kvalifisert sannsynlighetsovervekt, 
 hvilket vil si klart mer enn 50 % 
 sannsynlig, men ikke så strengt som 
beviskravet i straffesaker. 

Nemnda har ikke i saker den har hatt til 
behandling etter denne høyesteretts-
dommen, funnet at det har vært et slikt 
sammenlignbart faktum med det i 
 høyesterettsdommen, og har således 
heller ikke kommet til at det har vært 
grunnlag for å fravike hovedregelen om 
alminnelig sannsynlighetsovervekt. 
Riktignok har dette vært anført i flere 
saker. Slik anførsel kan henge sammen 
med at Statens helsetilsyn og nemnda 
før denne høyesterettsdommen i 
enkelte saker mente at tilbakekall av en 
autorisasjon var et så inngripende ved-
tak at beviskravet måtte skjerpes. Også 
enkelte dommer fra underinstanser la til 
dette til grunn, men etter dommen i 
Høyesterett er det uomtvistet at den 
klare hovedregelen som må legges til 

grunn i tilsynssaker, er alminnelig sann-
synlighetsovervekt. Når det gjelder 
saker om advarsel har praksis alltid vært 
alminnelig sannsynlighetsovervekt.

Det er her verdt å bemerke at hvis 
nemnda kun finner en del av sakens 
faktum bevist, kan det være tilfelle hvor 
de forhold som ikke blir funnet bevist, 
får som følge at vedtaket må omgjøres 
samtidig som tilstrekkelig andre forhold 
er funnet bevist til at det fortsatt er 
rettslig grunnlag for en administrativ 
reaksjon. Et eksempel kan være at tap av 
autorisasjon endres til advarsel eller til 
en begrenset autorisasjon. Dette er ikke 
et utslag av en annen bevisregel en den 
som er beskrevet innledningsvis, selv 
om det kan se slik ut. For hvert element 
i bevisvurderingen benyttes alminnelig 
sannsynlighetsovervekt. Det er ikke mer 
enn 50 % sannsynlig at den påståtte 
handling som kan lede til tap av 
 autorisasjon ble begått, men det er mer 
enn 50 % sannsynlig at det ble begått 
en handling som må lede til advarsel. 
En slik situasjon er der hvor nemnda 
ikke finner bevist at en undersøkelse 
som en pasient opplevde som seksuelt 
krenkende, var et resultat av en seksuell 
motivasjon hos legen, men den finner at 
undersøkelsen var gjort på en slik måte 
at den var egnet til å bli oppfattet 
 krenkende, fordi legen ikke i tilstrekke-
lig grad hadde informert pasienten på 
forhånd om hvorledes under søkelsen 
skulle foretas. 

Som det fremgår over, er det tilsyns-
myndighetene som har bevisbyrden for 
det faktum som legges til grunn i til-
synssaker, men for to spesielle  forhold 
har tilsynsmyndighetene lagt en endret 
bevisbyrde til grunn, og nemnda har 
fulgt dette. Så vidt jeg kjenner til er 
disse vurderingene ikke satt på spissen i 
noen sak for retten, når det gjelder 
nemndas vedtak. Det ene forholdet er 
der hvor en som  hevder å ha gjort noe 
han ikke er pliktig til å journalføre, ikke 
har journalført det. Her har dette blittt 
ansett som en indikasjon på at handlin-
gen, vurderingen, faktisk ikke ble gjort. 

Tilsvarende prinsipp er bl.a. uttrykt i en 
høyesterettsdom om pasientskade-
erstatning, inntatt i Norsk Retstidende 
for 1989, side 674. Da må helse-
personellet på en annen måte 
sannsynlig gjøre at det som ikke er 
 journalført faktisk ble gjort. 

Det andre forhold hvor bevisbyrden for 
at faktum til en viss grad legges over på 
helsepersonellet, er der hvor helse-
personellet er mistenkt for å være 
rusmiddel påvirket, men nekter å etter-
komme en oppfordring om å 
rusmiddel teste seg. Dette er blitt opp-
fattet som et indisium på at vedkom-
mende har inntatt rusmidler, så fremt 
det er andre omstendigheter som også 
peker i samme  retning. Helse- og 
omsorgs departementet har i hørings-
notat om pliktmessig avhold for helse-
personell foreslått å innta en slik 
omvendt bevisbyrde der hvor 
 helsepersonell nekter å avgi slik prøve, 
og det er grunn til å tro at helse-
personellet har inntatt  rusmidler. 

Ny autorisasjon etter tap, 
 helse personelloven § 62
Den siste situasjonen jeg kort skal 
omhandle er der hvor et helse personell 
ønsker å få en autorisasjon, helt eller 
begrenset, tilbake, eller hvor en lege vil 
ha tilbake sin forskrivningsrett. I slike 
tilfelle fremgår det av helsepersonel-
loven § 62 at det er  helsepersonellet 
selv som har bevisbyrden for å godt-
gjøre at han eller hun er skikket til å 
utøve yrket. 

Skikkethetsvurderingen er skjønns-
messig, slik at beviskravet her vil gjelde 
de enkelte fakta som denne avgjørelsen 
må basere seg på. Det er ikke sagt om 
det kreves mer enn  vanlig sannsynlig-
hetsovervekt for det enkelte faktum, 
men der hvor en autorisasjon er tapt 
som følge av  rusmiddelmisbruk er det 
klar forvaltningspraksis på at det må 
 foreligge dokumentert rusfrihet over 
en lengre periode. Dokumentert må 
her forstås som noe langt mer enn 
alminnelig sannsynlighetsovervekt. 

oVerlegen 33



4
3

Svar fra Arne Laudal Refsum
Jeg har hatt tillitsverv i Lege foren ingen  
helt fra starten av assistentlegetiden, 
som avdelingstillitsvalgt Ylf, etterhvert 
hovedtillitsvalgt Ylf Ringerike sykehus, 
og hovedtillitsvalgt Ylf ved Ullevål i en 
meget turbulent periode. Senere har 
jeg vært HTV for overlegene ved 
 Diakonhjemmet sykehus i tillegg til 
landsråd- og landsstyrerepresentant.  
Så svaret er nok ja, jeg er et 
organisasjons menneske.

Mitt mål var at Overlegeforeningen 
skulle bli mer tydelig både innad i 
Legeforeningen og ut mot medlem-
mene. Det mener jeg at vi har lykkes 
med. Det at jeg har vært 100% på 
frikjøp har gjort at Ofs syn blir godt 
kjent i sekretariatet, og jeg har hatt tid 
og anledning til å reise mye ut til 
sykehus og medlemmer. Medlems-
bladet Overlegen har fått et løft både 
lay-out og innholdsmessig, og jeg tror 
det leses av medlemmene med  inte-
resse. Videre var det et ønske om at vi 
måtte komme over i en mer konstruk-
tiv fase med NAVO, nå Spekter. Jus-
teringsoppgjøret etter streiken i 2007 
var grusomt, noe annet ord finnes ikke. 
Partene hadde kun mistillit til hveran-
dre, og vi måtte møtes hos Riksmeg-
lingsmannen. Dette har nå blitt bedre, 

selv om jeg fortsatt synes at Spekter 
har en grunnleggende mistillit til at 
legene med sin enorme innsats i syke-
husene vil ta ansvar for at pasientene 
får god behandling.

Foruten det jeg nevnte i forrige spørs-
mål så har vi lykkes med å få satt 
behovet for en Nasjonal Sykehusplan 
på den politiske dagsorden. Overlege-
foreningen tok  også initiativet til 
ECON-rapporten som en gang for 
alle viste at sykehusene slett ikke var 
ute av økonomisk kontroll. De var 
blitt betydelig mer effektive i denne 

perioden, og årsaken til underskudd-
ene var økt aktivitet, nye oppgaver og 
voldsom økning av pensjonsutgiftene, 
bestemt av Stortinget, men ikke bevil-
get midler for å betale for. Det er blitt 
slutt på vulgærpropagandaen fra 
ministre og byråkrater om at det er 
udemokratisk å bruke mer enn det 
Stortinget bevilger. Det virker som 
om de har skjønt at det også er ude-
mokratisk å be om mer helse tjenester 
enn det man bevilger penger til. Vi 
har også lykkes i å få en diskusjon om 
tilsynssystemene. Utviklingen på dette 
feltet er ikke god, som vi viste i for-
rige nummer av Overlegen, og ikke 
minst tidsbruken er en stor belastning 
både for pasienter og involverte leger.

Kompetanse, autonomi i legerollen og 
ledelse er nok nøkkelord for hva Of  
må jobbe med i årene som kommer. 
Hvordan sikre vedlikehold og økning av 
kompetansen for overleger uten at dette 
ansvaret privatiseres. Jeg kan aldri tenke 
meg at en broingeniør må betale selv 
for å lære om nye armeringsteknikker, 
og heller ikke overleger skal måtte være 
avhengig av privatøkonomi for å kunne 
reise på kurs og kongresser. Vi trenger 
dyktige overleger som ledere på alle 
nivåer, slik at klinisk erfaring og tanke-
gang blir en viktig parameter i alle 

1 Har du hatt andre verv i Legeforeningen, er du et ”organisasjonsmenneske”?
2 Hvilke ambisjoner hadde du for hva Of styret skulle få til i løpet av din styreperiode?
3 Hva synes du at dette styret har lykkes med?
4 Hva tenker du er de største utfordringene for hhv Of og Legeforeningen i årene som kommer? 
5 Tar du fatt på andre oppgaver nå, eller er din tid i ”Foreningen” over?

Intervju med 
avtroppende leder/styremedlemmer

1

2
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Svar fra Inger-Lise Haakstad
Jeg har vært tillitsvalgt for overle-
gene ved Helgelandssyke huset, 
avd. Sandnessjøen i flere år, samt 
landsrådsrepresentant for Nord-
land i noen år før jeg gikk inn i 
Of-styret høsten 2007.

Ambisjonene var bl.a. å få satt økt 
oppmerksomhet på ledelse og 
organisering av sykehus.

Jeg synes vi har lykkes med nett-
opp å sette fokus på ledelse og 
organisering av sykehusene. Helt 
konkret kan nevnes opprettelsen 
av Overlegeforeningens stipend 
for overleger som tar lederutdan-
ning, samt en god oppdatering av Of´s policydokument om organisasjon og 
ledelse. Overlegeforeningens kurstilbud for ledere er blitt både videreført og 
videreutviklet. De årlige tariffkursene er også blitt stadig bedre. Også verd å 
nevne er at vi har fått på plass en ”Veileder i tilsynssaker”. Sist, men ikke 
minst, synes jeg ”Overlegen” er blitt et blad vi kan være stolt av.

Den største ufordringen i de kommende år vil være å forholde seg til de ulike 
sidene ved samhandlingsreformen. Spesielt vil det være viktig å avklare hva 
som skal være ansvarsområdene for hhv primær- og spesialisthelsetjenesten. 
Det er også nødvendig å få definert hva et lokalsykehus skal og må inneholde 
som en minimumsstandard.

Av ulike grunner kan jeg ikke påta meg flere oppgaver i foreningen den nær-
meste tiden. Om det evt. kan bli aktuelt en gang i fremtiden, kan jeg verken 
svare ja eller nei på akkurat nå.

Svar fra Margit Steinholt
Jeg er nok et organisasjonsmenneske fra barnsbein av! I Legeforeningen har 
jeg vært med i kollegastøttearbeidet i mange år. I tillegg har jeg en del lokal-
politiske verv.

Jeg hadde nok en forestilling om at vi skulle få innført en "havarikommisjon" 
i helsevesenet. Utrykningsgruppa til Helsetilsynet har dessverre vist seg å 
IKKE være noe godt alternativ.

Arbeidet med veileder i tilsynssaker samt mediasaken rundt overlegene i Bodø 
var godt og grundig.

Of: Ny lønnsmodell for medlemmene.
Legeforeningen: Jeg er mest opptatt av foreningens rolle i global helse.

Nå fortsetter jeg som leder i Nordland legeforening. Jeg kommer også til å 
være aktiv i Norsk Gynekologisk forenings arbeid for global mødrehelse.

beslutninger. En annen ting er at 
antall nivåer bør drastisk reduseres.  
Legeforeningen må selvfølgelig være 
opptatt av de samme områdene, men i 
tillegg må forholdene for medisinsk 
forskning være høyt prioritert. Svært 
mange av professorene nærmer seg 
pensjonsalder, stillingene erstattes av 
såkalte 20% stillinger med krav til 
undervisning, men ikke rett til forsk-
ning. Lønningene må opp, rekrutte-
ringen bedres og arbeidsforholdene 
med god tilgang på drifts midler sikres, 
slik at forskerne kan forske og ikke 
bruke 1/3 av tiden på å søke om 
 prosjektmidler. Videre må Legefore-
ningen jobbe med over ordnet organi-
sering av helsevesenet, forholdet mel-
lom primær og spesialisthelsetjenes-
ten, (samhandlingsre formen) og nasjo-
nal sykehusplan. Hvor skal vi ha syke-
hus i Norge, hvilke funksjoner skal vi 
ha hvor osv. Danmark har kommet 
mye lenger enn oss på det området.

Jeg skal fortsette å skrive for Over-
legen, i tillegg til å være i både Ofs  
og Dnlfs valgkomiteer. Men som jeg 
svarte på første spørsmål så er jeg et 
organisasjonsmenneske, så vi får bare 
se hva fremtiden vil bringe.

1

1

2
3

4

5

2
3
4
5
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Jeg er blitt oppfordret av styre-
medlem i Of Margit Steinholt til å 

skrive om hvorfor jeg fra 1.1.11 ble 
administrerende direktør i Helse 
 Finnmark. Jeg har tatt skriveutfordrin-
gen, idet det gir meg anledning til å 
reflektere over mitt eget valg. 

Det har alltid vært noe spesielt med 
Finnmark for meg. Den 1.1.11 til-
trådte jeg i min sjette jobb i Finnmark 
over en periode på 33 år: først som 
pleiemedhjelper en sommer på Båts-
fjord sykestue i 1978, så sommervikar 
som student på Hammerfest Sykehus i 
1980, deretter turnuskandidat på 
 Kirkenes Sykehus i 1982, sivilarbeid-
ende lege på BUP-Kirkenes, etterfulgt 
av overlege og avd. overlege på Barne-
avdelingen for Finnmark fylke på 
Hammerfest i 1989 og til slutt som 
adm.dir. for Helse Finnmark. Jeg har 

likt meg i det marginale. Der hvor det 
en gang manglet helsetilbud, har dette 
gitt meg anledning til å bidra til 
ut viklingen.

Jeg kom da fra en jobb som jeg trivdes 
godt i, som klinikksjef på Barne- og 
ungdomsklinikken på UNN hvor jeg 
de siste 10 årene har ledet utviklingen 
av et integrasjonsprosjekt mellom 
barne- og ungdomsmedisin, barne- og 
ungdomspsykiatri, medisinsk genetikk 
og barnehabilitering som også 
 inkluderte et større byggeprosjekt.

Jeg hadde det egentlig bra på UNN, 
men oppfattet at jeg hadde løst mitt 
oppdrag med etableringen av den nye 
klinikken slik jeg hadde fått oppdraget 
av daværende adm.dir. Knut Schrøder 
ved ansettelsen i 2001. I tillegg har jeg 
alltid tenkt at ”all ledelse har sin tid”. 

Den dagen jeg i 2001 kom til UNN fra 
Finnmark, begynte jeg å se meg om 
etter ”den neste lederen”. Der ingen 
går foran, følger ingen etter. Der noen 
sperrer veien, slippes ingen frem. Da 
jeg sluttet på UNN 1.1.11, var hun 
klar.

Selv om jeg har vært leder siden 1991, 
har jeg alltid vært opptatt av faget, som 
barnelege, som generalist med dybde 
(kardiologi, nyfødtmedisin og psyko-
somatikk). Jeg var kliniske aktiv i full 
tid fram til 2005 og sporadisk klinisk 
aktiv helt fram til jeg sluttet som 
 klinikksjef. Jeg har hatt mange nord-
norske mentorer opp gjennom yrkes-
karrieren: Sigurd Sparr, Mads Gilbert, 
Kjell Berg, Aslak Syse, Tom Andersen, 
Lars Vorland, Lauritz B. Dahl, Knut 
Schrøder og Tor Ingebrigtsen for å 
nevne noen. Disse har som overleger 

”I Finnmark  
har alle vært grønne” 
– fra pleiemedhjelper til adm. dir.

mange klinikere i finnmark har nok hatt følelsen av å være grønn i betydningen litt for fersk for 
 oppgaven, og samtidig blitt kastet inn i akutte situasjoner med grønnfrakken på.

aV aDm. DIr. hans petter funDIngsruD, 
helse fInnmarK hf

>>
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og som ledere, flere av dem begge 
deler samtidig, over en periode på 
snart 30 år, vært kilder til inspirasjon 
og noen å strekke seg etter.
Reisen mellom Troms og Finnmark 
innen spesialisthelsetjenesten har gitt 
gjensidig næring til min egen faglige 
utvikling og til de avdelingene/ 
klinikkene jeg har ledet. 
Finnmark har gitt muligheter som 
universitetssykehuset ikke har hatt og 
omvendt. Som studentvikar på kir. 
avd. i Hammerfest i 1980 lot jeg meg 
fascinere av ass.legekvartetten: Erik 
Trondsen, Hans Nilsen Hauge, Leif 
Persen og Stein Hellesnes som var 
mine bakvakter og som kunne all 
kirurgi som var verdt å kunne, opp-
lært av nestoren Svein Hammelbo. 
Det stod tidlig klart for meg at 
læringskurven i Finnmark var bratt og 
at dersom jeg ønsket å bli faglig god 
på kort tid gjennom ansvar, så var 

dette stedet å være. I tillegg var det 
noe forløsende med det nordnorske 
lynne hos pasientene sammenlignet 
med det jeg var kjent med fra stedet 
jeg vokste opp – bygda Bærum. På 
denne tiden var det en utbredt hold-
ning blant kollegaer sørfra (i under-
ordnete stillinger i Finnmark), at jo 
lenger man ble i Finnmark, jo lenger 
bak i køen stilte man for mer 
 attraktive stillinger sør i landet. På 80 
– og delvis 90-tallet fantes det til og 
med stillinger med fortrinnsrett for 
leger fra Finnmark. Jeg var sterkt 
uenig i denne ordningen, idet den gav 
leger som jobbet i Finnmark et slags 
B-stempel som det var all grunn til å 
vise at ikke var tilfelle. Jeg stiftet også 
familie i Finnmark som bidro til 
 ytterligere forankring i det nord-
norske.

Med dette som deler av mitt bak-

teppe, stod jeg således overfor et 
 veivalg høsten 2010 da Delphi 
 Consulting kom på banen i en aktiv 
rekrutteringsprosess. Jeg var ikke 
søker til stillingen selv om jeg var klar 
over at den var ledig.
´Enten skulle jeg tilbake til klinisk 
virksomhet eller drive mer lederskap 
med mulighet for nytenkning og 
utvikling. Jeg ble i tillegg oppfordret 
til å søke på stillingen av tidligere 
kollegaer og medarbeidere både i 
Hammerfest og på Kirkenes. En sni-
kende følelse var der et øyeblikk, men 
så forsvant den: var jeg nå i ferd med å 
la meg smigre inn i min egen 
inkompe tanse? 

Finnmark er stort og grisgrendt. Når 
jeg enten  kjører bil langs landeveien 
eller flyr over med  Widerøe, slår det 
meg hvor krevende det er at vår 
desentrale struktur som også er vår 
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styrke, utfordrer robuste fagmiljøer og leder-
skap.  Med sine 40  sykestueplasser og mange 
samhandlingsprosjekter mellom kommuner og 
foretaket, er Finnmark godt skodd for å møte 
Samhandlingsreformen. Jeg er opptatt av at 
Finnmark skal ha et like godt helse tilbud som 
landet for øvrig. Jeg har derfor lansert ”Finn-
markssykehuset” som et begrep for å dra 
 spesialisthelsetjenesten i fylket sammen. Videre 
har vår eier, Helse Nord besluttet at Nye Kirke-
nes Sykehus er det neste store byggeprosjektet 
med mulig oppstart i 2013 – 14. Jeg er opptatt 
av å få til ting sammen med andre. Å la meg 
inspirere og kunne inspirere andre. Det er dette 
lederskap  handler om for meg. Jeg er opptatt av 
å lære nye ting, å mestre – det være seg roller 
eller prosjekter. Og så er jeg den første legen 
som er blitt adm.dir. i foretaket siden reformen i 
2002. Jeg er derfor opptatt av å få opp legeleder-
skapet i foretaket, både med stor og liten ”l”. 
Min erfaring tilsier at praktiserende klinikere 
ikke ser på seg selv som ledere, mens jeg mener 
de leder hele tiden. 
Noen av oss tar skrittet fullt ut og blir fulltids 
ledere i kortere eller lengre perioder. Jeg 
 opplever ikke å være mindre faglig opptatt av 
den grunn. 

Hvor leder alt dette hen? Som søring fra Oslo- 
regionen kom jeg en gang til et marginalt, karrig 
og fremmed landskap som fascinerte. Land-
skapet, både geografisk og faglig har blitt kjent, 
frodig og mindre marginalt. 

Skiftet mellom UNN og Finnmark har vært 
viktig. At Helse Finnmark HF er en del av Helse 
Nord RHF likeså. Dette har gitt tilhørighet og 
gjensidig næring til utvikling. Her har vært pus-
terom og armslag – i det medisinske og det 
organisatoriske.
Til syvende og sist handler likevel mitt valg om 
kjærligheten til Finnmark!

Litteratur:
Fundingsrud HP. Hvordan oppleves det å skulle lære 
og lede. TNLF nr. 23, 1992; 112: 2996-7.

Bohmer R. Leadership with a small ”l”. BMJ  
30 januar 2010, vol 340, s. 265
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Stedsovergripende ledelse  
- en systemkritikk
Det tenkes nytt, man vil rasjonalisere og effektivisere. sykehus 
organiseres etter nye prinsipper når det bygges nytt. Vi har 
sett det ved  nye ahus, Innlandet og st. olav – gamle 
modeller forkastes – for bygg, for organisering av 
 pasientenheter, for hva ett foretak omfatter – for ledelse. 

Innlegg aV reDaKtør arIlD egge. 

Ved OUS vedtok man ”Stedsover-
gripende ledelse” som prinsipp. To 

eller flere fusjonerte avdelinger har fått 
felles leder i den nye konstruksjonen, dvs 
den gamle avdelingssjefen får flere 
arbeidssteder og flere arbeidsstokker å 
forholde seg til. På grunn av de åpenbare 
 manglende fysiske forutsetninger for 
realiseringen av hele konseptet, kan bare 
få avdelinger faktisk gjennomføre 
 flytting og lever videre på sine gamle 
adresser – inntil videre. Noen avdelinger 
vil ikke kunne flytte sammen helt og 
fullstendig noen gang, fordi kompliserte 
tverrfaglige interaksjoner gjør det 
 umulig, og nye nødvendige arealer ikke 
kan realiseres med de økonomiske 
 betingelser som gjelder.  

Én leder understreker selvsagt at 
 avdelinger de facto er sammenslått, det 
skal understreke at de gamle enheter er 
historie og dette signaliserer et nytt ”vi”.  
Med et slikt grep vil man tvinge nokså 
selvbevisste fagmiljøer til å samle seg 
gjennom det organisatoriske. Sett fra 
administrasjonens side er dette et selv-
sagt og strategisk tiltak. Målet er samling 
av enheter både fysisk og mentalt, gamle 
ledere kan ikke med noen rimelighet 

gjøre krav på stillinger som ”ble borte” 
med den gamle organisasjonen – de kan 
hvis de vil, få søke om posisjon i den nye. 
Når Innplassering (et OUS-nyord)  var 
foretatt var diskusjonen over.

Det strategiske var kanskje det viktigste, 
men det har også vært et klart mål å 
spare inn på antall ledere i vår nye 
 organisasjon. Det har man klart på dette 
nivået, idet en sjef nå leder én til fire 
enheter. Gratulerer!

Dette er imidlertid kanskje det farligste 
med hele OUS konstruksjonen,  - i hvert 
fall en av de mest problematiske og 
 skadelige konsekvensene. Det er grunn 
til å spørre seg om det var et godt valg å 
spare inn akkurat på dette nivået – nå. 
Spørsmålet har flere svar - avhengig av 
hvem som ser. For ledelsen er grepet 
innlysende logisk og åpenbart et godt 
bidrag til synlige budsjettkutt. Det er 
dessuten elementært at man i den fusjon-
erte virkelighet ikke kan operere med 
flere sjefer – det skjønner alle. Men – så 
lenge fusjonen er langt på vei på papir, 
og den fysiske virkelighet for de ansatte 
ikke er veldig forskjellig fra før, er grepet 
ikke like genialt. Det fremstår som ube-

tenksomt og en oversaging av bærende 
strukturer i avdelingene. Ikke så smart, 
antagelig en grov feilvurdering.

Hvorfor? Allegorier med ”skip uten 
kaptein”,” ingen styrmann på brua”, 
”vogn uten fører” mfl, ligger nær og er 
ganske dekkende og gjenkjennelig for de 
fleste. Bildene kan imidlertid ufortjent gi 
våre nærmeste ledere skylden for ikke å 
passe jobben sin, og det blir feil skive å 
skyte på. De ligger ikke og sover i sin 
kahytt eller på noen annen måte skjødes-
løst lar oss seile vår egen sjø. For de 
fleste gjelder at de gjør hva de formår for 
å virkeliggjøre den nye styringsmodellen, 
de forsøker å fylle sitt oppdrag for OUS 
– administrasjonen. De kan evt bare 
klandres for ikke å forutse hvor umulig 
oppgaven ville bli. Bente Mikkelsen 
snakker om ”Ledelse helt ut” - hun har 
helt glemt det siste leddet.

Ledere for avdelinger med flere geo-
grafiske lokalisasjoner deler seg naturlig 
også fysisk mellom disse; har en leder 3 
eller 4 steder er man altså  kaptein på alle 
disse og bildet ovenfor blir derfor ganske 
talende. Hver enhet har sjefen fysisk 
tilstede èn eller få dager i uka. Kapteinen 

oVerlegen 40



befinner seg ”på ett av de andre 
 skip ene”, - eller også i lettbåt (les; på 
trikken) mellom dem. Denne styrings-
formen er tid krevende. De får også 
svært store personalgrupper å forholde 
seg til, ofte umulig å gjøre seg kjent 
med. Det burde være lett å forstå at 
dette skaper diskontinuitet, mange 
 ubesvarte spørsmål av både personal-
messige og driftsmessige slag, fravær av 
akutt beslutningsdyktighet når det er 
nødvendig, - og mye mer. Det er her 
ute på den ”operative enhet” i 
sykehus et, kontaktflaten med verden 
utenfor sykehuset og altså stedet for 
hele virksomhetens begrunnelse at man 
velger å la et ledervakuum oppstå. Man 
skulle tro dette var det mest sårbare 
leddet, det stedet der ”fine tuning” hele 
tiden er nødvendig. Man skulle tvert 
om overvåke denne delen av virksom-
heten særdeles nøye - på annet enn 
budsjett. For oss, de ansatte, er det dag-
lig behov for en leders mening og pro-
kura. Dagens situasjon med omreisende 
sjefer som med høy frekvens også må 
delta på ledermøter og samlinger, bryter 
sterkt med alle tradisjoner. Det er frus-
trerende for kollegiet og en svært 
 krevende situasjon for en leder.

Men, - dette er sett med de ansattes 
logikk. Ettersom ledelse i klinikk og 
avdeling mer og mer er tale om 
 administrasjon og implementering av 
vedtak ovenfra, blir kanskje en tilstede-
værende sjef mindre nødvendig – og 
kanskje enda viktigere, mindre ønskelig 
sett fra et strategisk synspunkt igjen. 
Avdelingsleder pålegges et stort ansvar 
for økonomisk styring og ”orden i papi-
rene”, det pågår en kontinuerlig 
endringsprosess som forår saker en svær 
møtevirksomhet han ikke kan la være å 
delta i – det blir mye ”alene-tid” på 
avdelingsnivå. På denne måten blir 
kanskje leder ”en fremmed” i egen 
avdeling? Det ville være katastrofe 
 selvsagt – avdelingen finner måter å løse 
den daglige drift på med de farer som 
lurer i en slik situasjon, og leder får et 
mer distansert forhold til sine ansatte. 
På de fleste måter et  utrivelig scenario, 
men for administrasjonen ikke bare en 
ulempe…

Her lurer en fare for at 
administrasjon en ved et slikt grep 
 makter ”å trekke all ledelse opp til 
seg”. Som avdelings leder må man 
levere og i dag er det først og fremst 

budsjettdisiplin det dreier seg om – 
kvalitet og utvikling er størrelser man 
tar for gitt, eller ”forutsetter” (”Vi 
forutsetter at  kvaliteten ikke vil bli 
dårligere”– et  standardsvar fra OUS 
ledelsen som flere ganger er brukt når 
kolleger advarer mot følgene av 
omorgani seringer ). Avstand og det 
ekstreme fokuset på budsjett, møter 
og prosess for avdelingsleder gjør at 
viktige lokale forhold på den enkelte 
avdelingsenhet ikke kan fanges opp 
eller også blir trivia ”i det store spe-
let”. Det kan over tid bli veldig farlig. 

Det som for den sentrale ledelse kan 
synes som en vellykket (smart) strategi 
av flere grunner, kan overraskende 
føre til dårlig fungerende og mindre 
effektive ”produksjonsenheter”. Det 
er grunn til å minne om at det viktig-
ste som presteres ved sykehuset er 
behandling. At dette er forutsetningen 
og det administrative det sekundære. 
Behandlingen foregår ved den enkelte 
avdeling og på tvers av dem – vær 
derfor mest redd for disse enhetene 
og fokusér på å legge tilrette for 
lederne på dette nivået – gjør opp-
gaven mulig for dem og deres ansatte!
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SPørSMåL Og SvAr:

aV sIgne gerD blInDheIm, fagsJef forhanDlIngs- 
og helserettsaVDelIngen/seKretarIatsleDer I oVerlegeforenIngen.

Bierverv
sekretariatet får ofte henvendelser som går 
på  problemstillinger vedrørende bierverv

Utgangspunkt
Et arbeidsforhold innebærer at 
arbeidstakeren stiller sin arbeidskraft 
til disposisjon og rådighet, og innord-
ner seg arbeidsgivers rett til å lede, 
organisere og kontrollere arbeidet. 
Denne plikten gjelder i hovedsak 
innenfor arbeidstidens og arbeids-
avtalens rammer. Dette innebærer at 
en arbeidstaker i utgangspunktet, som 
ansatt, råder fritt over egen fritid, og 
som hovedregel kan påta seg bierverv/
bistillinger i tillegg til sin hoved-
stilling. 

Denne retten har imidlertid begrens-
ninger i forhold til arbeidsgivers 
 styringsrett; herunder lojalitetsplikt 
som ansatt, lovfestede forpliktelser og 
vilkår som følger av arbeidsavtalen. 
Ethvert bierverv må således vurderes 
opp mot gitte begrensninger i hen-
hold til arbeidsavtalen. 

Informasjonsplikt i henhold til 
Helsepersonelloven 
Under behandlingen av helseperso-
nelloven, ble helsepersonells adgang 

til bierverv og behovet for lovregule-
ring nøye vurdert. Det vises i den 
sammenheng til Ot. Prp. Nr. 13 
(1998-99), s. 73 hvor det heter:
«Det forhold at offentlig ansatt helse-
personell påtar seg bierverv, har flere 
positive virkninger. For det første kan 
ekstraarbeid innebære en mer effektiv 
utnyttelse av det enkelte helsepersonells 
ressurser, idet vedkommende da i fritiden 
utfører helsetjenester i tillegg til de helse-
tjenester som utføres i hovedarbeidet. Ved å 
påta seg bierverv vil dermed helsepersonell 
bidra til å øke det samlede helsetilbudet. 
Offentlig ansatt helsepersonell vil dessuten 
gjennom bierverv kunne få erfaring som 
vil være til nytte i hovedervervet.» 

De negative konsekvenser bierverv 
kunne ha for hovedervervet ble også 
vurdert, men konklusjonen ble at det 
bare skulle tas inn en bestemmelse om 
meldeplikt i forbindelse med bierverv 
(helsepersonelloven § 19). Melde-
plikten for arbeidstaker inntrer hvis 
biervervet vil kunne komme i konflikt 
med hovedarbeidsgivers interesser. 
Videre er det i andre ledd en hjemmel 

for arbeidsgiver til å innhente 
ytterligere informasjon om 
arbeidstakers bierverv. 

Rettslige begrensninger i adgangen 
til å ha bierverv
Adgangen til å ha bierverv er imidler-
tid ikke ubegrenset. Det finnes en 
rekke ulovfestede rettslige begrensnin-
ger i adgangen til å inneha  bierverv. 

Hovedbegrunnelser for begrensning til 
adgangen til å ha bierverv er:
•		Lojalitet	i	forhold	til	hovedarbeids-

forholdet. Dette kan være i tilfeller 
hvor  biervervet fører til direkte 
 lojalitetskonflikt med hoved-
arbeidsgiver, f.eks. ved henvisning av 
pasienter til egen privat  virksomhet.

•		Biervervet	må	ikke	være	egnet	til	å	
svekke tilliten til at legen treffer 
avgjørelser på grunnlag av rent 
 faglige og samfunnsøkonomiske vur-
deringer

•		Arbeidsplikten	i	hovedarbeids-
forholdet.

Bierverv som direkte eller indirekte 
påvirker utøvelsen av hovedstilling en 
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kan medføre at biervervet må opphøre. 
•		Forsvarlig	yrkesutøvelse	for	

 eksempel ved at biervervet er så 
omfattende at det medfører redusert 
arbeidskapasitet; mange og lange 
arbeidsdager og/eller nattarbeid.

•		Konkurransebetraktninger/	
forretningsmessig problematisk.

Legeforeningen mener at det ikke er 
tilstrekkelig at det foreligger en 

potensiell konkurranse situasjon. 
Begrepet  konkurrerende virk-

somhet må kun brukes der 
det er en  faktisk konkur-

ranse om pasientene 
 mellom 

behandlings-
tilbyderne. 

Retningslinjer for bierverv i 
 helseforetakene
Samtlige regionale helseforetak har 
retningslinjer vedrørende ansattes 
adgang til å inneha bierverv. Disse 
retningslinjene er implementert i syke-
husene som følge av vedtak i de enkelte 
helseforetaks styrer. Mange helsefor-
etak har innført en mer restriktiv linje 
enn helsepersonellovens bestemmelse 
ved hjelp av interne retningslinjer og 
standardformuleringer inntatt i 
arbeidsavtaler. 

Vi vil imidlertid vise til nye retnings-
linjer vedtatt av Styret i Helse Sør-Øst 
RHF juni 2010. Retningslinjene legger 
opp til individuelle og konkrete vurde-
ringer i det enkelte tilfellet.

Konkret og individuell vurdering – 
herunder ledere
Arbeidsgiver kan i konkrete tilfeller 
kreve bierverv nedtrappet eller 
 avviklet. Alle slike begrensninger må 
ha saklig grunnlag i arbeidsgivers 
interesser eller beskyttelsesbehov og 
ikke gå lengre enn nødvendig eller 
være urimelige overfor arbeidstaker. 

For ledere er identifikasjonen med 
arbeidsgiver i en del tilfeller så tydelig 
at lojalitetsplikten generelt vil sette 
stramme grenser for retten til å ta bier-
verv. Også dette må vurderes i hvert 
tilfelle. Desto høyere opp i 
 virksomheten lederen befinner seg, 
desto høyere vil terskelen kunne være 
for at et bierverv vil være akseptabelt. 
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Ja så var det vaktskifte – igjen.  
 Valgene i Legeforeningen fant sted 

på Landsstyremøtet i mai, og det er 
nye ledere ”rund baut”. Det gikk 
egentlig ikke ordentlig opp for meg 
før i siste uke av august da det var 
”offisiell” mottagelse i Legenes Hus i 
anledning president Torunn Janbus 
avgang etter tre perioder.  Mens 
diverse eksterne og interne notabilite-
ter meget fortjent takket Torunn 
Janbu, så jeg meg rundt og fant ”eks-
ledere” og nyvalgte ledere spredt rundt 
i kantinen på Legenes Hus. Stafettpin-
nen går videre! 
Og akkurat som vi spør oss, i for-
bindelse med kommunevalget, og i 
dragsuget av den helt spesielle 
 hendelsen landet har vært utsatt for 
siden sist, ”hva  kan vi vente oss i den 
neste perioden”? Har landet politikere 
som kan klare brasene, og har vi i 
Lege foreningen valgt folk som kan 

matche utfordringene de neste årene? 
Og ikke minst: kan vi 28.000 medlem-
mer av Legeforeningen som stand vise 
de holdningene og den ”stamina” som 
er nødvendig? 

Nye utfordringer
En ting er sikkert, det blir ikke ”roli-
gere” i helse- og omsorgsområdet  i ”et 
av verdens rikeste land” i tiden som 
kommer. Vi ser fremveksten av nye, 
avanserte og til dels individuelt baserte 
medikamentelle behandlingsmetoder, 
såkalt personalized medicine som 
”noen” må prioritere bruken av! Vi ser 
nye kirurgiske behandlingsmetoder, 
det dukker opp ”nye” diagnoser og 
grupper som krever behandling.  Det 
er lovverk som gir økte lovnader og 
rettigheter. Det er gitt  garantier av 
politikere og krav fra interessegrupper 
som ikke kan innfris uten bruk av 
medier og annet press. Det påvises 

omsorgsbehov som fortolkes til medi-
sinske diagnoser som ”noen” må/skal/
bør prioritere og innfri/avslå. For ikke 
å snakke om den enorme oppgaven 
som venter ”noen” for bedre å ivareta 
det forebyggende  helsearbeidet, som er 
så viktig nettopp for å forhindre syk-
dom og plager i fremtiden.

Legene får den vanskelige jobben
Helsedirektør Bjørn Inge Larsen, som 
var en av gjestene ved markeringen i 
Legenes Hus, påpekte med klarsyn 
(som han har gjort flere ganger 
 tidligere), at det meste av dette blir 
legenes oppgaver.  Politikerne ikke har 
”guts” til å gå inn i saker som, etter 
min mening, gir ”dårlig avkastning” i 
det  korte spennet de arbeider (en valg-
periode?). Det blir legene som må ta 
disse vanskelige oppgavene. De, opp-
gavene, må  tas på et faglig- medisinsk 
grunnlag, inkludert de etiske og øko-

FaMe

Vaktskifte i legeforeningen
-  utfordringer fremover!

De 44 fagmedisinske foreningene utgjør en av legeforeningens 3 akser, (lokalforeningene og 
 yrkesforeningene er de 2 andre aksene) og de er representert i landsstyret med 20 representanter. 
Denne gruppen kalles fame-gruppen. leder av fame-gruppen har et stående tilbud om innlegg i 
overlegen. Vanligvis vil også en fagmedisinsk forening presentere sitt fags utfordringer. (red.)

aV leDer I fame, rolf s. KIrsChner
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nomiske hensyn som medisinske prio-
riteringer alltid må hensynta. Gang på 
gang i den perioden jeg har vært 
FaMe-leder, har jeg pekt på den økte 
vekting og betydning Legeforeningen 
etter min mening har fått ved at en 
”faglig søyle” har fått bedre plass. Alle 
vet at Dnlfs fag foreningsoppgaver er 
tuftet på det medisinske innholdet i 
”ryggmargen vår”, Våre motparter, og 
kanskje deler av ”den allmene hop”, 
har kanskje etter hvert oppfattet oss 
som ”den mektige fagforeningen” mer 
enn ”doktoren på hjørnet”. Vår klare 
 faglige rolle har etter hvert vist at dette 
er feil. Det faglige er ikke bare et 
”alibi”, det er faktisk slik vi er - og som 
sådan må vi være mer synlige.

Tydeligere i mediabildet
Legene og foreningen må etter min 
mening i fremtiden bli mye tydeligere 
i det mediestyrte samfunnet vi lever i. 

Mye godt arbeid gjøres på den poli-
tiske og administrative siden, og det 
er ingen motsetning å være tilstede på 
begge arenaer. Foreningen må flagge 
medisinske fakta tydelig, noe vi har 
gjort i lokalsykehussaken. Vi kan være 
like tydelige i det forebyggende 
 helsearbeidet. Den enkelte kollegaen 
må ikke være redd for å være tydelig i 
f. eks intervjusituasjoner (så lenge 
man vet hva slags garantier pressen 
også er bundet av), og vi må være 
tilstede på Facebook og Twitter og 
hva de nå heter alle disse ”rare, 
 nymotens greiene”. Legeforeningens 
overhalte web-presentasjon og medi-
epolitikk imøteses derfor med stor 
forventning. 

Kjølhaling eller overhaling?
Ikke minst er dette viktig når vi ser 
hvilken ”overhaling” HelseNorge er 
midt oppe i. Noen vil kalle det mer en 

”kjølhaling” enn en overhaling. 
Utfordringene med ”lean”, røde tall, 
”redesign” og lokalisasjonsfor flyt-
ninger er uomtvistelige utfordringer 
for faget, og for videre- og etter-
utdanningen av LIS-leger og over-
leger og derved for kvalitet, for 
pasient sikkerhet og pasientrettigheter.  
Det sagt, må jeg avslutningsvis fra 
denne plassen få uttrykke min 
 beundring og takk til alle helse-
arbeidere og kolleger ved alle 
 lokalisasjoner  av OUS - som utførte 
slike enorme bragder etter Breiviks 
herjinger i juli. Til tross for reorgani-
sering og ferietid viste de faglighet og 
motivasjon som vel nettopp er bevis 
på at faget i det lange løp bør – og må 
– være satsningsområdet!
Ingen vet hvem som leder FaMe de 
neste 2 år- uansett ønskes ved-
kommende lykke til i fighten ”for fag 
og kvalitet”!   

FaMe
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Fokusområde 1:  
Nasjonal sykehusplan
“Nasjonal sykehusplan” ble først satt 
på dagsorden  fra Of. Behovet for 
dette har fått stor tilslutning.   
Of ønsker å bidra til å gi planen et 
innhold og en fremdrift. Et sentralt 
poeng er at det på overordnet nivå 
må tas noen viktige avgjørelser, slik 
at man slipper å ta alle kampene på 
ethvert sykehus, stort eller lite. Hvor 
skal hvilke typer sykehus med hva 
slags innhold være? Of ønsker å bidra 
med konstruktive innspill. En 
 utfordrende jobb.

Fokusområde 2:  
Organisering i sykehus
Pasientene kommer til sykehus for å 
bli diagnostisert og behandlet av 
lege.  Hvordan sikre en organisering  
som styrker og utvikler legerollen, 
“det gode pasientmøtet”, kontinuitet 
i pasientforløp, gode team og 
 støttefunksjoner inklusive IKT og 
merkantile?

Fokusområde 3: 
Medisinsk ledelse
Det må være faglige, tydelige, sted-
lige medisinske ledere i klare 
ansvarslinjer der medisinsk leder har 
beslutningsmyndighet og tilstrekke-
lige  fullmakter. 

Fokusområde 4: 
Kompetanseutvikling
Arbeidsgiver må ta ansvar for tid, 
rom og ikke minst finansiering av 
etter utdanningen i en ny tid. Overle-
gene trenger fordypningsmuligheter, 
kurs nasjonalt og internasjonalt og 
 mulighet til å få tatt ut overlege-
permisjonen. 

Fokusområde 5: 
Arbeidstid/Arbeidssted
Arbeidsgiver har behov for 
 “fleksibilitet”. Overlegene ønsker å 
bidra med frivillig  fleksibilitet. 
 Overleger har alltid tatt ansvar og vil 
fortsatt gjøre det. Frivillighet er 
 imidlertid nødvendig i en kompleks 
hverdag. 

Fokusområde 6: 
Lønnsmodell
Nåværende lønnsmodell er til dels 
for kompleks. Den honorerer ikke på 
tilfredsstillende måte  kompetanse 
fremfor arbeidsomfang; og  ivaretar 
ikke seniorpolitiske elementer. 
Sammen med Spekter har vi i årets 
forhandlinger forpliktet oss til å se på 
mulighetene for en ny modell. Et 
grunnleggende element er at lønns-
modellen må bygge på realistiske 
arbeidsplaner.

fokusområdene

overlegeforeningens nye styre har vært i full aktivitet allerede før vi  tiltrådte. Vi har gjort som vi 
lovet på landsrådsmøtet i vår: laget en  operasjonalisering av prinsipp- og arbeidsprogrammet. 
Vi kaller våre seks punkter for fokusområder. Dette er områder vi vil jobbe ekstra med,  
for å bedre både sykehusene og  legenes kår i en utfordrende periode.

Of satser på ledere

Norsk overlegeforening dekker reiseutgifter etter regning, middag om kvelden 23. november, samt overnatting ved behov. Kursavgift kr 600,–. 
Det blir tilsendt faktura. Den enkelte belastes kostnader som påløper som følge av ikke meldt forfall innen 1 uke før arrangement.

I Norsk overlegeforenings 50-års jubileumsår, er det også 15-års 
jubileum for lederseminarene. Vi har gleden av å få besøk av Lege-
foreningens president Hege Gjessing. 3 av RHF direktørene vil 
snakke om utfordringer i helseforetakene.  

Det reises mange spørsmål hva som skjer når en avdeling/enhet får 
besøk av Helsetilsynets utrykningsgruppe. Vi har derfor valgt å ha 
en sekvens om utrykningsgruppen på seminaret.

Et annet tema med stadig større aktualitet i sykehus er jobbglidning 
over profesjonsgrensene. Hvordan skal vi som ledere og fagpersoner 
forholde oss til dette? Hvilke utfordringer ser vi? 
Norsk overlegeforening håper at mange har anledning til å delta på 
årets jubileumsseminar med etterfølgende middag, 

(Det tas forbehold om endringer i programmet)

Foreløpig program:
23. november 2011. 
17.00-17.30 Registrering, kaffe og rundstykker.

17.30-17.35 Åpning ved leder av Ofs lederutvalg Einar S. Hysing.

17.35-19.30  Jobbglidning over profesjonsgrensene – klare for nye løsninger? 
 Innlegg ved: Overlege Einar Vigeland, Sykehuset i Vestfold.
Spesialrådgiver Turid Langli, Klinikk for diagnostikk og intervensjon 
OUS. Leder av Sjukhusläkarföreningen Thomas Zilling.

 Diskusjon. 

19.30 Innlegg ved Legeforeningens president Hege Gjessing
 
20.00  Middag for deltakere og forelesere.

24. november 2011.
09.00-11.30 Utfordringer i helseregionene 
 Innlegg ved RHF direktørene:
 Bente Mikkelsen, Helse Sør-Øst.
 Gunnar Bovim, Helse Midt.
 Lars Vorland, Helse Nord.

 Diskusjon.

11.30-12.30 Lunch.

12.30-14.15  Statens Helsetilsyn fikk pr. 1. juni 2010 i oppdrag å etablere en 
utrykningsgruppe for å styrke den tilsynsmessige gjennomgangen 
når det har skjedd alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten.  
Dette er en prøveordning over 2 år. Hvilke foreløpige erfaringer har 
utrykningsgruppen,og hvordan oppleves det å ta i mot utryknings-
gruppen på sykehuset?

 Innledninger ved:
  Prosjektleder utrykningsgruppe Heidi Merete Rudi, samt  

seniorrådgiverne Karoline Olsen Eggen og Pål Børresen.  
Seksjonsleder Bjørn Halvorsen, Barneseksjonen, Klinikk medisin,  
Sykehuset i Vestfold. 

 Klinikkoverlege Kristian Heldal, Sykehuset Telemark 

14.15-14.30 Pause.

14.30-15.15  Erfaringer med behandling av tilsynssaker i Sverige  
v/Thomas Zilling, Sjukhusläkarföreningen.

15.15-15.30 Avslutning ved Overlegeforeningens leder Jon Helle.

15:30  Seminaret avsluttes. 

Velkommen til seminar! Påmeldingsfrist snarest og senest 26. oktober

For elektronisk påmelding – bruk Ofs hjemmeside: www.overlegeforeningen.no eller Sendes Norsk overlegeforening,  
Postboks 1152 sentrum, 0107 Oslo, fax 23 10 91 50, eller mail til: edith.stenberg@legeforeningen.no 

 Ja, jeg melder meg til seminar i ledelse på Soria Moria, Oslo, 
 23.- 24. november 2011

 Ja, jeg ønsker overnatting på hotellet fra 23-24. november 2011.

 Ja, jeg ønsker å delta på middagen 23. november kl. 20.30.

Navn: _________________________________________
Tittel: _________________________________________

Sykehus: ______________________________________

E-post: ________________________________________                 

Norsk overlegeforenings seminar i ledelse for leger som er ledere på ulike nivåer i 
sykehus. Soria Moria kurs- og konferansesenter, Oslo, 23.-24. november 2011.

seminar i ledelse_redigert.indd   1 27.09.11   14.34

aV Jon helle, ofs leDer

of skjerper fokus
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Of satser på ledere

Norsk overlegeforening dekker reiseutgifter etter regning, middag om kvelden 23. november, samt overnatting ved behov. Kursavgift kr 600,–. 
Det blir tilsendt faktura. Den enkelte belastes kostnader som påløper som følge av ikke meldt forfall innen 1 uke før arrangement.

I Norsk overlegeforenings 50-års jubileumsår, er det også 15-års 
jubileum for lederseminarene. Vi har gleden av å få besøk av Lege-
foreningens president Hege Gjessing. 3 av RHF direktørene vil 
snakke om utfordringer i helseforetakene.  

Det reises mange spørsmål hva som skjer når en avdeling/enhet får 
besøk av Helsetilsynets utrykningsgruppe. Vi har derfor valgt å ha 
en sekvens om utrykningsgruppen på seminaret.

Et annet tema med stadig større aktualitet i sykehus er jobbglidning 
over profesjonsgrensene. Hvordan skal vi som ledere og fagpersoner 
forholde oss til dette? Hvilke utfordringer ser vi? 
Norsk overlegeforening håper at mange har anledning til å delta på 
årets jubileumsseminar med etterfølgende middag, 

(Det tas forbehold om endringer i programmet)

Foreløpig program:
23. november 2011. 
17.00-17.30 Registrering, kaffe og rundstykker.

17.30-17.35 Åpning ved leder av Ofs lederutvalg Einar S. Hysing.

17.35-19.30  Jobbglidning over profesjonsgrensene – klare for nye løsninger? 
 Innlegg ved: Overlege Einar Vigeland, Sykehuset i Vestfold.
Spesialrådgiver Turid Langli, Klinikk for diagnostikk og intervensjon 
OUS. Leder av Sjukhusläkarföreningen Thomas Zilling.

 Diskusjon. 

19.30 Innlegg ved Legeforeningens president Hege Gjessing
 
20.00  Middag for deltakere og forelesere.

24. november 2011.
09.00-11.30 Utfordringer i helseregionene 
 Innlegg ved RHF direktørene:
 Bente Mikkelsen, Helse Sør-Øst.
 Gunnar Bovim, Helse Midt.
 Lars Vorland, Helse Nord.

 Diskusjon.

11.30-12.30 Lunch.

12.30-14.15  Statens Helsetilsyn fikk pr. 1. juni 2010 i oppdrag å etablere en 
utrykningsgruppe for å styrke den tilsynsmessige gjennomgangen 
når det har skjedd alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten.  
Dette er en prøveordning over 2 år. Hvilke foreløpige erfaringer har 
utrykningsgruppen,og hvordan oppleves det å ta i mot utryknings-
gruppen på sykehuset?

 Innledninger ved:
  Prosjektleder utrykningsgruppe Heidi Merete Rudi, samt  

seniorrådgiverne Karoline Olsen Eggen og Pål Børresen.  
Seksjonsleder Bjørn Halvorsen, Barneseksjonen, Klinikk medisin,  
Sykehuset i Vestfold. 

 Klinikkoverlege Kristian Heldal, Sykehuset Telemark 

14.15-14.30 Pause.

14.30-15.15  Erfaringer med behandling av tilsynssaker i Sverige  
v/Thomas Zilling, Sjukhusläkarföreningen.

15.15-15.30 Avslutning ved Overlegeforeningens leder Jon Helle.

15:30  Seminaret avsluttes. 

Velkommen til seminar! Påmeldingsfrist snarest og senest 26. oktober

For elektronisk påmelding – bruk Ofs hjemmeside: www.overlegeforeningen.no eller Sendes Norsk overlegeforening,  
Postboks 1152 sentrum, 0107 Oslo, fax 23 10 91 50, eller mail til: edith.stenberg@legeforeningen.no 

 Ja, jeg melder meg til seminar i ledelse på Soria Moria, Oslo, 
 23.- 24. november 2011

 Ja, jeg ønsker overnatting på hotellet fra 23-24. november 2011.

 Ja, jeg ønsker å delta på middagen 23. november kl. 20.30.

Navn: _________________________________________
Tittel: _________________________________________

Sykehus: ______________________________________

E-post: ________________________________________                 

Norsk overlegeforenings seminar i ledelse for leger som er ledere på ulike nivåer i 
sykehus. Soria Moria kurs- og konferansesenter, Oslo, 23.-24. november 2011.
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