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Merkur-Trykk er
PSO-sertifisert
Vi tar kvalitet på alvor!

Kjære
kolleger
Etter nyttår må kurs og kongressreiser
finansieres uten hjelp fra industrien
– LMI har vedtatt at deres medlemsbedrifter ikke lenger skal organisere
eller dekke reiser og kongressavgifter
for leger. Man kan mene mye om
dette, men vi ser vel alle at det kan
være aktverdige grunner for en slik
endring av praksis. Våre valg av utstyr
og legemidler legger beslag på store
samfunnsressurser – det er selvsagt en
relevant problemstilling om valgene er
strikt faglige når man kommer hjem
fra en interessant og opplevelsesrik
kongressreise. Industrien tar nå selv
avgjørelsen og kommer innstramninger
og forbud i forkjøpet.
Legemiddelindustrien har også mørke
skyer på sin økonomiske himmel
– innsparing av ikke ubetydelige beløp
som hvert år har gått til dette, kan
virke nødvendig nå sett fra deres
ståsted. Det er vanskelig å få sikre tall
for hva for størrelse vi snakker om,
men en ramme som går igjen er ca
50-100 mill kr årlig. Kanskje ligger det
vesentlig høyere – Helse Sør-Øst
mener å ha mottatt et beløp svarende
til dette alene.
Forutsetter vi at dagens reise og
kursaktivitet er ønskelig - endog
nødvendig å opprettholde for å ved
likeholde og utvikle norske spesialist
ers kompetanse, indikerer dette
beløpet hva som nå må finne annen
finansiering. De fleste er enige om det
viktige ved internasjonal orientering
for fagutviklingen og det er derfor god
grunn til å frykte konsekvensene av at
arbeidsgiver og Legeforeningsfond

ikke kan fylle dette ”tomrommet”
industrien etterlater seg. Det er
stramme budsjett i de fleste foretak, det
er noe vi alle erfarer og man kan ikke ta
for gitt at små og store sykehus brått
kan åpne for en vesentlig mer liberal
praksis. Fondene har sine begrensn
inger – skal vi betale reiser, opphold
og avgifter selv? Hvilke andre arbeidstakere er i så fall i samme situasjon?
Vi har spurt litt rundt og presenterer
svarene i en liten enquete til de 4 foretaksdirektørene – hva tenker de om
den forestående endringen og den
potensielle utfordringen de selv kan
få i denne nye situasjonen? Svarene er
litt ulike, men mest foruroliget er vi av
svaret fra det største helseforetaket. Se
selv, ansvaret ligger på avdelingen der
også budsjettene barberes, noe som jo
ikke lover godt.
Legeforeningen, ved Signe Gerd
Blindheim, har laget en liten oversikt
over avtaler som eksisterer ved et stort
antall av våre foretak. Vi presenterer
den her for å minne om disse
etablerte ordninger – ikke alle
er ordentlig klar over hva som
gjelder ved sin arbeidsplass.
Man vet også positivt at
innenfor samme foretak
praktiseres avtalene ulikt
på forskjellige avdelinger!
Kjenn din rett, må vel
være en mild opp
fordring.
Om det eksisterte krav til
alle spesialite-

ter om resertifisering, kan man tenke
seg at den enkelte spesialist sto sterk
ere i forholdet til sin arbeidsgiver som
ansvarlig for å legge forholdene til
rette for etterutdanning.
En slik radikal endring i spesialistreglene kan ikke tuftes på ønsket om
å skaffe seg en ”brekkstang overfor
arbeidsgiver”, men er et underordnet
moment med relevans for problem
stillingen og vi har falt for fristelsen
å bringe noen synspunkter på dette
temaet også. Dette kan bli et hovedtema ved en annen korsvei – disku
sjonen ligger der like under overflaten
og det er vel verdt å reflektere over
pro et contra i dette dilemma.
Ellers er dette et julenummer, med
etter hvert noen faste innslag som ikke
har noen spesiell begrunnelse utover
at det er – jul og noen fridager
for de fleste. Redaksjonen
ønsker alle k olleger en fin
høytid!

God jul
til alle
medlemmer

Foto: Legeforeningen/Mark Cabot

AV overlegeforeningens leder
Jon Helle

Risikoprosjekter
P

rosessene i Oslo Universitetssykehus (OUS) føyer seg inn i en rekke
store prosjekter innenfor helse og velferd med for høy risiko. Felles for disse
store prosessene er at intensjonene er
gode, men de kommer skjevt ut. Mynd
ighetene og ledelsen selger skinnet før
bjørnen er skutt, og håper og tror det
beste for pasientene/brukerne. De
ansatte kastes på dypt vann.
Noen trekk ved flere av disse
prosjektene er at:
• kompleksiteten undervurderes
• involveringen er utilstrekkelig
• planlegging dels preget av hastverk
• oversikten over konsekvensene er
for dårlig
• omstillingskostnadene, ”utgifter til
inntekts ervervelse”, pukkelkostnad
ene, settes konsekvent for lavt
• gevinster forskutteres
• eksisterende tilbud legges ned før
alternativet er på plass
• problemene kastes nedover i systemet
• misnøyen brer seg, blir feiltolket
som kun forventet støy
• ledelsen skjønnmaler
Konsekvensene blir at pasientene blir
usikre på tilbudene, og mange reiser
spørsmål med om kvaliteten opprettholdes, svekkes eller bedres som forespeilet. De ansatte opplever stor frustrasjon og utrygghet. Ubehaget er særlig
stort når en opplever at faglig kvalitet
og pasientsikkerhet settes på strekk.
Noen eksempler på risikopro
sjekter utenfor sykehussektoren:
HVPU-reformen i 1991: De fylkeskommunale sentralinstitusjonene for de
psykisk utviklingshemmede ble nedlagt,
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og kommunene overtok ansvaret. Min
påstand er at det eksisterende tilbudet
den gang ble nedlagt før alternativet
var på plass. Den lille og svært viktig
fagekspertisen ble spredt, og kommunene kunne ikke tilfredsstille kompetansebehovet de fikk i fanget. Fagfeltet
var og er særdeles utfordrende. Nå vil
en enstemmig helse- og omsorgskomité
på Stortinget ha et offentlig utvalg til å
vurdere resultatene av reformen. Det
er bra. Jeg tror de vil finne at den helsefaglige kvaliteten fortsatt er en meget
stor utfordring. Tross de beste inten
sjoner i 1991.
NAV-reformen ble vedtatt av Stortinget i 2005, med gode mål om ”en
dør inn” og ikke tre. Men hva fant
brukerne innenfor døren da reformen
ble satt ut i livet? Hva ble de ansatte
der inne kastet ut i, og hvilke verktøy
hadde de? Den langvarige misnøyen
fra mange kanter er svar godt nok for
at kvaliteten ikke var på plass. Støyten
er det mange som har måttet ta.
I 2012 starter Samhandlingsreformen.
Den har selvfølgelig de aller beste
hensikter, men veien frem kan bli
tornefull; Virkemidlene er risikable
og ikke testet ut, pilotert. Måtte alle
gode krefter stå reformen bi!
Så tilbake til sykehussektoren:
Sykehus over hele landet har over
mange år måttet omstille, først og
fremst ut fra økonomiske krav, og
mange har gjennomført krevende
endringer. Ja, i et slikt omfang at
ordet ”omstilling” er blitt et negativt
ladet ord og fenomen som tærer på
de ansattes arbeidsglede.

OUS-prosessen er spesielt krevende
og mer omfattende enn planlegging,
konsekvensutredning, finansiering og
tempoplan har tatt høyde for. Nå står
de ansatte i en svært ubehagelig situasjon. Ledelsene i OUS samt Helse
Sør-Øst og helseministeren har svært
mange øyne rettet mot seg.
Mine råd til de styrende organer er:
1. Feil og mangler i planleggingen av
OUS-prosessen må erkjennes. Først
da kan man få en åpen og ærlig dialog om løsningene fremover.
2. Man må komme frem til et felles
virkelighetsbilde av dagens ståsted
og de konkrete utfordringene herfra.
3. De ansattes innsikt og ressurser må
brukes bredere, særlig med fokus på
kvalitet, trygghet og sikkerhet for
pasientene.
4. OUS må få bruke den tid som er
nødvendig for å komme i mål.
Hastverk er lastverk, og det har
man ikke råd til.
5. En overordnet nasjonal sykehusplan og et nytt investeringsregime
må på plass. Da kan man investere
på de rette steder til rett tid. OUS
og andre sykehus kan ikke drive
effektivt i nedslitte bygg og med
gammel teknologi.

Overlegeforeningens fokusområder 2011-2013

Kompetanseutvikling
Of-styret har operasjonalisert Prinsipp- og arbeidsprogrammet i seks punkter som vi kaller
”fokusområder”, Nå noen ord om fokusområdet nr. 3, ”Kompetanseutvikling”,
som også er sentralt tema i dette nummeret.
Av Marieke Claessen og Jon Helle.

V

årt utgangspunkt er at sykehusene
er kompetansebedrifter. De har
vansker med å følge opp sitt ansvar
med gi oss muligheter til oppdatering
og den videreutvikling vi trenger. Det
ser ut som om kompetanseutvikling i
økende grad nedprioriteres. Permisjon
til kurs er blitt en salderingspost for
arbeidsgivere, og avvikling av overlegepermisjon blir satt på vent som følge av
underskudd i økonomi.
Overleger mistrives når faglighet nedprioriteres. Vi er rett nok spesialister
etter mange års utdanning, men ferd
ige blir vi aldri; Den som ikke stadig
utvikler seg, faller av lasset. Faget er i
stadig endring og forskning og innovasjon gir nye muligheter. Prosedyrer
og rutiner i pasientbehandlingen må
stadig videreutvikles i alle sykehus.
Her har overlegene sentrale oppgaver.
Investering i humankapitalen er
investering i fremtiden. Dette gir
selvfølgelig gevinster til alle parter,
pasientene først og fremst. God diagnostikk og behandling er som kjent
også effektivt, og det er god økonomi.
Fra 01.01.12 forsvinner også Legemiddelindustriens bidrag til kongressreiser. Få sykehusledere har tatt dette
innover seg i budsjettarbeidet. Også
her må arbeidsgiverne ansvarliggjøres.
Internasjonale kongresser er ikke
feriereiser, men tettpakket faglig
program som stimulerer, gir bredere
kontaktflater og nye muligheter.

Når arbeidsgiver tar temaet på alvor
og skaper tid og rom for oppdatering
og videreutvikling av faget, gir det
arbeidsglede og verdifull lojalitet til
arbeidsplassen. Og det virker selvfølgelig sterkt rekrutterende. Her har
noen sykehus kommet lengre enn
andre, og vi har eksemplene. De
andre må bare komme seg etter.
Faget og arbeidsmarkedet er internasjonalisert. Flere europeiske land
stiller krav til sine overleger om å ha
vært på kurs og kongresser, og overlegene samler et visst antall kurs
poeng for resertifisering med noen
års mellomrom. Dette støtter opp
under overlegers kontinuerlige
kompetanseutvikling og frem
tvinger reelle muligheter.
Overenskomstens A2-del i Spekter
sier at ”helseforetakene skal legge
til rette for at den enkelte lege skal
kunne gjennomføre en kontinuerlig
kompetanseutvikling, bl.a. gjennom
deltagelse i for eksempel undervisning, veiledning og forskning” (§ 4.1).
Overlegepermisjonen er hjemlet i
§ 4.2.
Spørsmålet er: Hvilken reell mulighet
finnes i det enkelte sykehus til å få
kurs, kongresser, fordypningstid og
overlegepermisjon?
Of-styret setter opp temaet kompetanseutvikling på tillitsvalgtkurs,

Fokusområdene

Of skjerper fokus

Overlegeforeningens nye
styre har vært i full aktivit
et allerede før vi tiltrådte.
lovet på Landsrådsmøte
Vi har gjort som vi
t i vår: Laget en operasjon
alisering av Prinsipp- og
Vi kaller våre seks punkter
arbeidsprogrammet.
for Fokusområder. Dette
er områder vi vil jobbe ekstra
for å bedre både sykeh
med,
usene og legenes kår i
en utfordrende periode.
AV JOn HeLLe, OFs LeDer
Fokusområde 1:
Fokusområde 3:
Nasjonal sykehusplan
Medisinsk ledelse
“Nasjonal sykehusplan”
ble først satt
Det må være faglige, tydelig
på dagsorden fra Of. Behov
e, sted
et for
lige
medisinske ledere i klare
dette har fått stor tilslutn
ing.
ansvarslinjer der medisi
Of ønsker å bidra til å gi
nsk leder har
planen et
beslutningsmyndighet
innhold og en fremdrift.
og
tilstrek
ke
Et sentralt
lige fullmakter.
poeng er at det på overor
dnet nivå
må tas noen viktige avgjør
elser, slik
Fokus
område 4:
at man slipper å ta alle
kampene på
Kompetanseutvikling
ethvert sykehus, stort eller
lite. Hvor
Arbeidsgiver må ta ansvar
skal hvilke typer sykehu
for tid,
s med hva
rom og ikke minst finans
slags innhold være? Of
iering av
ønsker å bidra etterutdann
ingen i en ny tid. Overle
med konstruktive innspi

ll. En
gene
trenger fordypningsmulighe
utfordrende jobb.
ter,
kurs nasjonalt og intern
asjonalt og
mulighet til å få tatt ut
Fokusområde 2:
overlege
permisjonen.
Organisering i sykehus
Pasientene kommer til
sykehus for å
Fokusområde 5:
bli diagnostisert og behan
dlet av
Arbeidstid/Arbeidssted
lege. Hvordan sikre en
organisering
Arbeidsgiver har behov
som styrker og utvikler
for
legerollen,
“fleksibilitet”. Overlegene
“det gode pasientmøtet”,
ønsker å
kontinuitet
bidra
med frivillig fleksibilitet.
i pasientforløp, gode team
og
Overleger har alltid tatt
støttefunksjoner inklus
ansvar og vil
ive IKT og
fortsatt gjøre det. Frivill
merkantile?
ighet er
imidlertid nødvendig i
en kompleks
hverdag.

Fokusområde 6:
Lønnsmodell
Nåværende lønnsmodell
er til dels
for kompleks. Den honor
erer ikke på
tilfredsstillende måte kompe
tanse
fremfor arbeidsomfang;
og ivaretar
ikke seniorpolitiske eleme
nter.
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.
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Faksimile fraOverleg

en nr. 3-2011

se

tariffkonferanse og lederseminar.
Vi har hatt medieutspill og følger på.
Vi ønsker også flest mulige tilbakemeldinger fra våre tillitsvalgte og
medlemmer på gode erfaringer som
andre kan lære av. Her har vi en jobb
å gjøre som kommer våre pasienter til
gode.
Se også: Ofs hjemmeside,
www.overlegeforeningen.no
og ”Overlegen” nr. 3-2011
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Det er absolutt uønska om resultatet blir

dårligere etterutdanning

Dette intervjuet med statssekretær Robin Martin Kåss skjer i øverste etasje i Helsedirektoratets
høyblokk ved St. Olavs plass i Oslo, hvor Helse- og omsorgsdepartementet holder til etter bomben
mot regjeringskvartalet i sommer. Kåss er allmennlege, utdannet i Liverpool, og han er medlem av
Legeforeningen. Han mener sykehusstyrene må ha et sterkt fokus på etterutdanningsvirksomheten
nå som industrifinansieringen faller bort, og vil etterspørre slike rapporter fra RHFene.
Intervjuet av Arne Laudal Refsum
Har du selv reist på kurs/kongresser
betalt av industrien?
Ja, jeg har vært på kurs som industrien
har arrangert, og i slik sammenheng
også vært på reiser i Europa. Det har
jo vært en tradisjon. Og som en del av
et internasjonalt kunnskapssamfunn
er det viktig å møte kollegaer inter
nasjonalt for å ha kontakt med den
medisinske utviklingen, og presentere
egen forskning.
Det at legemiddelindustrien nå ikke
lenger vil finansiere slik deltagelse i kurs
og kongresser er vel noe begge parter, dvs
leger og departement/eiere kan synes er
bra?
Ja, det er bra at denne type deltagelse
ikke lenger er bundet opp til industrien.
Nå kan etterutdanningen heller utvikle
seg i en dialog mellom ledelsen og de
ansatte i sykehusene, slik at man får
en mer målrettet bruk av ressursene.
Sykehusene har jo til nå stort sett
betalt lønn under permisjonene selv
om industrien har betalt reise, opphold og kursavgift.
Men hva med det økonomiske bortfallet
som kommer, hvordan skal det kompenseres? Helseministeren gikk jo tidlig ut
og sa: Det kommer ikke mer penger!
Nei, dette ligger i rammene til
RHFene at man skal drive med etterutdanning. Nå vil vi få en bedre styr
ing med ressursbruken, og man vil
6 OVERLEGEN

kanskje prioritere annerledes enn det
industrien gjorde. Det er ikke nødvendigvis slik at de kongressopphold
ene som har vært, har vært den ideelle
tidsbruken for alle som har deltatt. Nå
må man vurdere om man skal bruke
en gitt sum på å sende en person til
et annet kontinent, eller bruke den
samme summen til å ha flere på et
fagseminar i egen virksomhet.

Det du sier nå kan oppfattes som en
ganske stor kritikk av at kollegaer
har reist på møter som ikke har vært
nødvendig, eller?
Nei, mitt inntrykk er at leger har
generelt liten fritid, så man reiser ikke
på ting som ikke har vært nyttige. Jeg
tror ikke avdelingene har gitt fri til
unødvendige kurs Så det er mer et
spørsmål om hva man får mest nytte
av. Det ligger jo midler i Legeforening-

ens fond og i RHFene. Og vi er opptatt av at det fortsatt er gode mulig
heter til etter- og videreutdanning.

Mener du at bedre prioritering i seg selv
kan erstatte det finansieringsbortfallet
på mellom 50-100 mill kr årlig?
Nei, … Jo. - Det vil jo måtte være en
prioritering innenfor sykehusrammen.
Jeg tror bedre prioritering vil kompensere for en del av summen, og så ligger
det også en generell økning til RHFene på vel 1,4 milliarder kr for 2012.
Skulle ikke de pengene gå til aktivitetsøkning?
Aktivitet, og kvalitet ligger også inne
der. Og da er jo etter- og videreut
danning en del av kvaliteten.
Du sier altså at god etter- og videre
utdanning er en del av kvaliteten?

Helt klart, ja, ja! Absolutt! Sykehusene
er jo kunnskapsbedrifter, ikke sant? Og
det er ingen privat eller offentlig virksomhet som kan tro at man kan drive
den type kunnskapsvirksomhet uten å
ha god videre- og etterutdanning. Jeg
skjønner godt at det er fokus på dette
bortfallet av midler. Det kan godt
hende at det vil ha uønskede effekter,
og det må vi eventuelt følge med på.
Jeg er opptatt av at sykehusene bruker
tid sammen med de ansatte og fag
miljøene, og at man har respekt for
fagmiljøenes behov. Det er nå gjort et
vedtak som alle synes er veldig bra, og
så er det absolutt, absolutt uønska om
resultatet viser seg å bli dårligere etterog videreutdanning.
Vi frykter jo at det skal gå med etterutdanningen som det har gått med vedlikehold av bygninger og medisinsk teknisk
utstyr. Og at det lett å skyve på dette til

Sykehuset har ansvar for
kvaliteten og styremøtene
må drøfte kvalitet. Sykehusstyrene må nå følge
med på også kompetanse
og utdanningsdelen av
virksomheten, og det er
styret som har ansvar
for at ansatte har
nødvendig kompetanse.
fremtiden sammen-lignet med den akutte
pasientbehandlingen.
Vi prøver så godt vi kan å styre mest
mulig ut fra relevante kvalitetsmål, og
vi vet alle at det vil være umulig å oppnå den kvaliteten som folk forventer
uten en god etter- og videreutdanning.
Vi mener sykehusene økonomisk er
stilt i stand til å øke kvaliteten i 2012.
Fra 1/1 blir det et helt klart lovfestet
krav til kvalitet og det skal gjennomsyre hele virksomheten. Man skal på

styremøtene drøfte kvalitetstall og
resultatene fra virksomheten.
Vil det være naturlig at sykehusstyrene
drøfter omfanget av videre- og etterutdanning?
Ja det mener jeg.

Som en av kvalitetsparametrene?
Om ikke akkurat en kvalitetsparameter,
så mener jeg at det å ha en kvalifisert
arbeidsstokk, at man har god etterutdanning, absolutt er et tema for styret.
Det er styret som har ansvaret for at
medarbeiderne har nødvendig kompetanse.
Du sier at dere skal følge med på etterutdanningsaktiviteten. Vil dere etterspørre
dette fra RHFene for å vite at det, som
du selv sa ,- ikke bærer galt avsted?
Ja, vi vil følge det opp. Vi er opptatt
av at det er nødvendig kompetanse i
helsevesenet.
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LMI rydder opp

– skal ikke lenger støtte norske
legers kurs og kongresser økonomisk
Av Arild Egge, redaktør.

Om LMI, fra nettsidene:
Legemiddelindustriforeningen (LMI) er bransjeforeningen for legemiddelindustrien i Norge. Norske og utenlandske legemiddelselskaper
som utvikler, produserer, selger eller markedsfører legemidler i Norge
kan være medlem av foreningen.
De 53 medlemsbedriftene i LMI har i underkant av 4000 ansatte i
Norge og representerer over 80 prosent av legemiddelomsetningen.
Det omsettes legemidler i Norge for 18 milliarder kroner.

LMI har besluttet at medlemsbedriftene ikke skal finansiere helsepersonells kurs og kongressreiser i utlandet som
er arrangert av tredjepart etter 1. Januar. Dette er utgangspunktet for temavalg i dette nummer av Overlegen. Støtten
Legemiddelindustrien tradisjonelt har gitt oss over mange
år er ikke liten, og det er ikke umiddelbart klart for de
fleste av oss hvor vi nå skal hente tilsvarende. Vi har hatt
og har fond og arbeidsgiver som kilder for finansiell støtte
for vårt vedlikehold av kompetanse og regulær etterut
danning – vil de klare å bufre tapet av denne mesen?
Vi henvendte oss først til LMI ved direktøren, Karita
Bekkemellem, som gjerne ville redegjøre for deres vedtak
fra mars i år.
Har LMI oversikt over omfanget av den støtten
medlemsbedriftene har stått for på årsbasis.
Her har ikke LMI gjort noen konkrete beregninger og kan
ikke oppgi noe tall. Dagens Medisin hadde en runde på
dette og mente at de kunne (konservativt) anslå at det
dreide seg om 50 mill. kroner. Helse Sør-Øst har opplyst at
de alene har mottatt 50-55 mill. kroner i sponsing – men da
fra legemiddelindustrien og utstyrsleverandørene til
sammen; fordelingen er usikker.

Det er jo noe man må kunne kalle en lang tradisjon som nå
brytes – hva er begrunnelsen for vedtaket om å trekke seg ut?
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Forholdet mellom leger og legemiddelindustri har vært i
søkelyset i mange år. Vi har samme mål: Å fremme god
helse og behandle sykdom. Legemiddelindustrien er forsk
ningsintensiv. Selve motoren er ønsket om å forbedre
dagens legemiddelbehandling, redusere bivirkninger og
utvikle helt nye legemidler der det er medisinsk behov.
Dette arbeidet skjer i tett samarbeid med leger i og utenfor
industrien - gjennom forskningsprosjekter, kliniske studier,
tilbakemeldinger om bruk og bivirkninger og gjennom
formidling av ny forskning.
For å få til dette må vi ha møteplasser der viktig informasjonsutveksling kan finne sted og ny medisinsk kunnskap bli
presentert. Samtidig er ingen av oss tjent med at det settes
spørsmålstegn ved samarbeidet vårt. En pasient må ha full
tillit til at legen velger den beste og mest effektive medisinen.
Når det offentlige betaler en så stor del av regningen, må
de også ha full tillit til at legen forholder seg til de retningslinjer myndighetene har satt opp om valg av kostnadseffektive medisiner.
14. mars i år vedtok LMIs generalforsamling at bransjen
ikke skal sponse eller betale deltagelse og reise for helse
personell til arrangementer i utlandet som er i regi av tredjepart. Vedtaket trer i kraft fra 1. januar 2012. Bakgrunnen
for det såkalte kongressvedtaket er at LMI ønsker en tydelig-

ere rollefordeling. Deltakelse på internasjonale kongresser
er en viktig del av den generelle etterutdanning for legene,
og er derfor primært et anliggende for legens arbeidsgiver
eller legen selv. Dette prinsippet har både Den norske legeforening, helseforetakene og myndighetene sagt seg enige i.
Ansvarsfordelingen ligger allerede inne i samarbeidsavtalen
med helseforetakene fra seks år tilbake, men følges nå opp
med et eget regelverk og klare retningslinjer.

Vi merker oss at det kun er kongressreiser som omtales
– ligger det her en mulighet for at omgåelse av vedtaket og
at andre interessante tilbud vil utvikle seg?
Kongressreiser er en del av etterutdanning for helsepersonell, og det er naturlig at dette dekkes av dem selv eller
arbeidsgiver. I tillegg finnes det naturligvis en rekke andre
møteplasser mellom helsepersonell og legemiddel
industrien hvor formålet er å informere om bruk
av legemidler, slik at vi sikrer best mulig pasientsikkerhet. Helse Sør-Øst har allerede
konkludert med at de også skal betale
reise- og opphold på disse møteplassene, og vi regner med at de andre
helseforetakene vil følge etter.

leger og industri. Legemiddelindustrien vil være den naturlige kilden til informasjon, all den tid det er vi som utvikler
legemidlene. Dersom legene ikke får den n
 ødvendige informasjon om våre legemidler, vil dette kunne få konsekvenser
for god og sikker pasientbehandling. Derfor håper vi at
legene fortsatt får anledning til å delta på internasjonale
kongresser, men da altså uten finansiering fra industrien
som kan skape mistanke om uheldige bindinger. I tillegg vil
industrien arrangere egne møter og konferanser med høyt
faglig innhold for å sikre at legene
får oppdatert kunnskap om
legemidler.

Vi forventer at alle medlemmer
forholder seg til kongressvedtaket
og de føringer som helseforetak og
myndighetene setter, og at man
ikke leter etter smutthull i regelverket. Vi forventer også at legemiddelselskapene blir behandlet
likt, slik at det ikke vokser frem ulike
gråsoneløsninger som verken industrien, helseforetak eller myndigheter er
tjent med.

Vi konstanterer at både leger og industri er
avhengige av plattformer for samarbeid rundt
utvikling og innføring av ny behandling. Hvilke
alternativer plattformer ser LMI med de nye
spillereglene?
Samarbeidet om kliniske studier vil fortsette som før. Det er heller ikke snakk
om et kongressforbud, men altså en opprydding i hvem som finansierer hva. Ved
taket har skapt stor debatt. Mange leger er
bekymret for at arbeidsgiverne ikke vil bidra
med nok penger til etterutdanning. Det forstår vi. Det er viktig at man klarer å holde en
ryddig og faglig god samhandling mellom
Se link http://www.dagensmedisin.no/nyheter/kongressreiser-for-minst-50-millioner/ og http://www.lmi.no
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Hvordan møter foretakene
utfordringen fra nyttår?
Vi spør de fire regionale direktørene
Industriell finansiering av kurs og kongresser blir altså borte etter 1. januar. Mange oppfatter arbeidsgiver som den som naturlig bør ”fylle hullet etter industrien”. Overlegen
har derfor stilt direktørene ved de 4 store foretakene noen likelydene spørsmål for å
kunne presentere deres tanker omkring problemstillingen. Det er selvsagt interessant for
Overlegeforeningens medlemmer om arbeidsgiver deler vår oppfatning av hvem som
skal erstatte finansieringsbortfallet.
Av Arild Egge

F

ire spørsmål pr epost gav etter noe
purring følgende svar. Det er noe
ulik holdning i de forskjellige foretak
ene; Ingen har vel faktisk satt av midler
for neste år, men noen er beredt til å
følge med å evaluere behov for å sette
av midler senere. Det største foretaket
i Sør-Øst setter ”spoten” på avdelingen
som må ordne opp i dette selv. Når
man kjenner budsjettpresset ligger
”smalhans” snublende nær som karakteristikk av rammene for dette fremover. I nord erkjenner man problemet
og vil følge med.
I region midt foreligger det generelle
planer for kompetanse utvikling - ikke
på individnivå. Dette er vel ikke helt i
overensstemmelse med den oversikt
Legeforeningen sitter med, der St. Olav
har avtaler som ligner de øvrige foretak.

Se egen artikkel i denne utgaven. Men,
man erkjenner ansvaret sykehuset har
for utdanningen av sine ansatte.
I vest har man på regionalt nivå jobbet
mye med kompetansekartlegging og
planlegging tidligere. De er seg sitt
ansvar bevisst og vil på generelt
grunnlag forsøke å øke rammene,
men har ikke spes. økt bevilgningene i
forhold til at LMI blir borte.
Inntrykket man sitter igjen med etter
denne korte enqueten er vel at foretakene ser sitt ansvar, og innser at de får
en utfordring, men at den praktiske
økonomi kan komme til å trumfe
denne erkjennelse når man skyver
ansvaret nedover til minste budsjettenhet som skal imøtekomme alle krav
til balanse. De siste årene har det

kommet dekreter fra ledelsen mot
slutten av budsjettåret om at ”ingen
innvilges permisjon eller får dekket
utgifter til kurs og kongresser ut året”.
I en slik situasjon taper de beste intensjoner. Kanskje blir resultatet færre
kurs og en dreining over på andre
løsninger som nettbaserte kurs og
workshops. Kanskje LMI s beslutning
skaper et lite tidsskille som blir et
”puff” i retning av e-læring og andre
kreative løsninger.
I et miljøperspektiv – aldri så galt at
det ikke er godt for noe?
Våre medlemmer vil være interessert i
hvordan ledelsen ved helseforetakene
ser på endringen, følgende spørsmål
er sendt de regionale direktørene:

1. D
 et er vanlig at det finnes lokale avtaler ved de enkelte foretak om rammer for hva som dekkes
pr år for den enkelte - er det slik i deres foretak?
2. Ser man det som naturlig nå å utvide disse rammene når den eksterne støtten bortfaller?
3. Er det satt av ekstra midler på neste års budsjett for å møte denne endringen?
4. Er dette helseforetakenes "problem" - eller er dette et myndighetssansvar?
«Det er styret som har ansvaret for at medarbeiderne har nødvendig kompetanse.»
Robin Kåss i intervju med Arne Laudal Refsum, på side 7.
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UNN
Vi var ikke klar over denne endringen da
vi startet budsjettprosessen for 2012 og
har derfor ikke hatt anledning til å ta
høyde for den omstillingsutfordringen
som dette eventuelt utgjør. UNN har
med andre ord ikke utredet konsekvensen av endringen, og heller ikke tatt
stilling til om situasjonen krever spesielle tiltak fra vår side. Vi kommer til å se
nærmere på saken i løpet av våren 2012
for å vurdere eventuelle budsjettkonsekvenser for 2013. I mellomtiden har
våre k linikker og avdelinger tilstrekkelig
handlingsrom innenfor eksisterende
budsjetter til å løse eventuelle presserende behov. Våre svar på de fire
spørsmålene dere stiller må derfor
ses som foreløpige vurderinger:

1

vidnivå. Prioritering av kompetanseutviklingstiltak i klinikkene
skal foregå i henhold til en kompetanseplan for alle yrkesgrupper. Vi har ingen lokale særavtaler om rammer for hva som skal
dekkes pr. år for den enkelte.
ligger ingen forslag til
2 Det
utvidelse av kompetanseut
viklingsmidler i budsjettrammene for klinikkene i 2012.
Som for pkt. 2.

3
har innenfor
4 Helseforetakene
sine økonomiske rammer et

klart definert ansvar for utdanning av
helsepersonell generelt, og for kompetanseutvikling og faglig oppgradering av eget
personell spesielt.
Heidi Magnussen, organisasjonsdirektør

Vi har ikke faste rammer for videre- og
etterutdanning av den enkelte lege, og
kommer neppe til å innføre det. Behovene
og kravene varierer mellom fag og fra
person til person. Vi kommer sannsynligvis
til å budsjettere dette på avdelingsnivå og la
det være et lederansvar å fordele pengene.

OUS
Fra OUS har vi mottatt følgende kortfattede svar fra Anne Margrethe Svanes,
leder ved direktørens kontor.
"I Oslo universitetssykehus er det
klinikkene som må dekke kostnadene
og prioritere deltakelse på relevante
møter, kurs og kongresser. Dette er
en del av ledernes faglige ansvar. Det
budsjetteres ikke med noen sentral pott
for slike etterutdanningsformål."

er vi som nevnt ovenfor usikre på.
2 Det
Vi kommer til å bruke første halvår 2012
til å vurdere situasjonen.

3

Nei, som nevnt innledningsvis, i først
omgang ikke. Det gjøres likevel noen
kompenserende tiltak, for eksempel
legger vi i økende grad opplæring inn i
kjøpekontrakter. UNN har også noen
interne utdanningsfond som finansierer
mye av videre- og etterutdanningen for
enkelte legegrupper.

Vi tillot oss da et oppfølgingsspørsmål.
Nå som industrifinansiering faller bort, blir
klinikkenes budsjetter da styrket slik at
muligheten til å innvilge kurs/kongresser
opprettholdes/i hvert fall ikke svekkes ute i
klinikkene? Svaret var enda mer kortfattet.

har selvsagt ansvaret
4 Helseforetakene
for videre- og etterutdanning av egne
medarbeidere. Men kostnadene knyttet
til dette vil bli diskutert mellom UNN,
Helse Nord og departementet.
Med vennlig hilsen
Tor Ingebrigtsen, adm. dir. / professor
Universitetssykehuset Nord-Norge HF

1

ST. OLAV
Hver klinikk har sitt budsjett for kompetanseutvikling, og vi har ikke et gjennomgående system for budsjettering på indi-

”Svaret er at vi har ingen økt ramme til
sykehuset for dette formålet. Oppgaven må
altså dekkes innenfor de rammene de
enkelte enhetene blir tildelt for 2012.”

1

Helse Bergen
Vi forholder oss selvsagt til det som ligger
i forpliktelsene i avtaleverket, utdanning
etc for LIS, og overlegepermisjonene etc.
for overleger. Vi har ikke meg bekjent
spesifikke avtaler som fanger opp det vi
mister ved LMI ordningene som blir

- Det er in
gen tvil om
at vi har et
for å sikre
arbeidsgiver
at våre med
ansvar
arbeidere få
kompetanse
r opplærin
heving, sa
g og
Andersgaar
d.

borte, og som garanterer enkeltlege en
gitt sum penger.
Sykehuset bruker mange penger på kompetansevedlikehold og -utvikling i hvert budsjett. Det vil selvsagt fortsette, og vi prøver
hvert år å finne noe mer til formålet. De
pengene som stilles til disposisjon for nivå2
enhetene (avdelingene, klinikkene) må
disponeres av leder til beste for enhetens
samlede behov for komptanseutvikling.
gjerne kunne gjort det, og prøver å få
2Ville
det til. Det er viktig at det er det samlede
kompetansebehov for en enhet som styrer
bruken av tilgjengelige midler.
klarer jeg ikke presist å svare på, da
3Det
kompetansemidler ligge i flere budsjettposter. Det er opp til leder å bruke de
kompetansemidler som er nødvendig. Jeg
ser selvsagt betydningen av deler av at
kompetansemidlene "øremerkes", men til
bruk etter en samlet vurdering av behov.
for rammene våre ligger
4 Idetforutsetningen
en klar forventning om at kompetansevedlikehold- og videreutvikling er en del
av oppgaven. Det vil være en politisk vurdering og som kommer i Oppdragsdokumentene hvor spesifikt dette fremheves og
om det følges av øremerkede midler.
Vi kommer likevel ikke fra at det hører
med til god styring i et sykehus og passe
på at våre leger og annet personale vedlikeholder og videreutvkler sin kompetanse.
Mvh Stener Kvinnsland

Se link http://www.helse-sorost.no/aktuelt/nyheter/Sider/kongressforbud--hva-na.aspx
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En ny tid trenger nye løsninger
Vi må akseptere at en tradisjonelt viktig støttespiller i spesialistenes videre- og etter
utdannelse trekker seg ut og at vi dermed blir tvunget til å finne andre løsninger.
Hva de skal være blir opp til oss – dette er anledning til nytenkning og ansvars
plassering; legemiddelindustriens viktige rolle til nå har vært en sovepute for alle
parter. Faren er at det kan bli en stillingskrig.

Av Stein Tore Nilsen, forskningsdirektør Stavanger universitetssjukehus/
leder i Dnlfs fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet.

L

egemiddelindustrien har
besluttet å ikke støtte legers
kongressreiser fra 2012. Med dette
brytes en langvarig tradisjon, som
faktisk har vart lengre enn de eldste av
dagens aktive leger. Den støtte som
industrien har gitt har hatt stor betydning. I tidligere tider var innholdet
kanskje mere sosialt preget, men de
siste tiår har fokus vært på faglig oppdatering og støtten tåler godt innsyn
og sammenligning med andre bransjer.
Det kan problematiseres at støtten
går til den enkelte lege, som på samfunnets vegne forvalter innkjøp av
legemidler på trygdens regning. Slik
direkte støtte til innkjøpere i det
offentlige er uvanlig, men på den
annen side er det vanskelig å se at
andre enn leger kan foreta nødvend
ige vurderinger av behovet for spesifikke medikamenter hos den enkelte
pasient. Det er også problematisk at
det er Legemiddelindustrien og ikke
den enkelte avdeling som avgjør hvem
som får støtte.
Legemiddelindustrien har konsentrert
sin støtte til utdannelse til områder
hvor de har nye medikamenter, eller
til medikamenter hvor konkurransen
om markedsandeler er stor. Dette
fører til skjevfordeling av støtten hvor
noen får mye tilbud, mens andre ikke
får det i det hele tatt. Et eksempel er
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fødselshjelp, hvor tilskudd fra industrien nesten ikke forekommer. Til
tross for disse skjevheter har offentlige helsemyndigheter akseptert
dagens situasjon og dermed også
legitimert den.
Vi må nå ta til etterretning at legemiddelindustrien ikke vil støtte utdannelse, og det er ryddig at det
gjøres generelt og i forhold til samtlige som får slik støtte. Bortfall av
støtten gjør at vi må se fremover og
diskutere hvordan vi skal innrette oss,
slik at legers videre- og etterutdannelse
er på et forsvarlig nivå. Hva gjør en så
i en ny tid med nye muligheter?
Den del av utdannelsen som lege
middelindustrien har stått for, er ikke
en vesentlig del. Både kvalitativt og
kvantitativt har den begrenset verdi,
men den har tross alt vært et nyttig
supplement. Moderne teknologi gjør
at kunnskapsoverføring nå er svært
annerledes enn i tidligere tider, og det
er særlig mulighetene den elektron
iske tilgangen gir, som gjør at bildet
endres år for år. På mange måter har
vi alle et ansvar for å ivareta og
videreutvikle disse mulighetene, i
stedet for «å styre etter kjølvannet»
og fortsette videre og etterutdannelse
slik den har vært praktisert til nå. Det
er all grunn til å tenke nytt og inno
vativt.

Et sentralt spørsmål er hvem har
ansvaret. Enkelte debattanter peker
entydig på arbeidsgiver, og etter
debatten skulle en tro de hadde eneansvar for videre- og etterutdannelsen
av leger. Det er selvfølgelig slik at den
enkelte lege har hoveddelen av dette
ansvaret, spesielt i forhold til de muligheter som ny kunnskapsformidling
medfører. Vi må fremheve den betyd
elige innsatsen de enkelte leger gjør
selv for å være oppdaterte faglig, slik
at de kan gi våre pasienter best mulig
diagnostikk og behandling.
I tillegg til det ansvaret den enkelte
lege har, har også arbeidsgiver og helsemyndighetene et ansvar. På mange
måter har tilskudd fra legemiddelindustrien vært en uønsket sovepute.
Det er på tide at arbeidsgiver i større
grad definerer sin rolle og sitt ansvar
i forhold til legers etter- og videreutdannelse. Dette gjelder også for leger
med driftsavtaler. Slik situasjonen er i
dag er mye uklart og det er behov for
en gjennomgang og oppgradering.
Det som har kjennetegnet Lege
foreningen, er at den i tillegg til å
ivareta medlemmenes interesser også
har vært en fagpolitisk kraft, som har
hatt ansvar for spesialist-, videre- og
etterutdannelse. Det norske helse
vesen hadde ikke vært der det er i dag
uten denne innsatsen fra Legeforen

Det å nekte deltagelse på kurs er feil strategi

ingen. Imidlertid må en i en ny tid
tenke nytt og tenke andre roller enn
det som har vært førende de siste tiår.
Legeforeningen har bygget opp flere
fond som kan sees på som grunnmuren
og noe av sikkerhetsnettet i forhold til
legers videre- og etterutdannelse ved
de tilskudd som blir gitt. De rettig
heter som er gitt i tariffavtalene sikrer
en vesentlig det av spesialistutdannelsen. Ser en bort fra overlegepermi
sjonen, som er viktig, er der få rettigheter for ferdige spesialister.
Hva er så løsningen i den situasjonen
vi er kommet i? Som alltid vil en stillingskrig med påberopelse av rettig
heter fra begge sider ikke føre særlig
langt. Den vil kun føre til tapere og
ikke minst vil pasientene fort bli
tapere. Det viktige er å få definert
roller og ansvar for de enkelte aktørene
i forhold til legers videre- og etterutdannelse. Erfaringene til Legeforen
ingen og den innsats den har gjort gjør
at den fortsatt vil være en viktig aktør.
Arbeidsgiver må nok ta inn over seg at
de i større grad enn tidligere må stille

med ressurser i forhold til legers videreog etterutdannelse. Innkjøpssamarbeid
og anbud i forhold til legemiddelinnkjøp
har ført til betydelig mindre utgifter.
Det er ikke unaturlig at en del av disse
«besparelsene» stilles til disposisjon til
videre- og etterutdannelse i forhold nye
medikamenter og oppdatering på bruken
av eldre medikamenter. På denne måten
ville en fort kunne fylle det tomrommet
som er oppstått etter beslutningen til
legemiddelindustrien.
Det vil også være naturlig at en overførte nye ressurser til Legeforening
ens fond. Fondene representerer en
mulighet til fordeling av midler på en
effektiv måte som alle vil kunne nye
godt av. Kommer nye midler må en
også se på fordelingen mellom fond
ene med nye øyne.
Årsmøtene til spesialforeningene vil
også være viktige arenaer for videreog etterutdannelse og faglige diskusjoner om hvor kunnskapsfronten er.
En oppdatering av betydningen av
årsmøtene er åpenbart på sin plass,
samtidig som arbeidsgiverne i større
grad må ta inn over seg verdien av

disse faglige møteplassene. Det å nekte
deltagelse av økonomiske grunner er
åpenbart en feilaktig strategi.
Innen forskningen vil internasjonale
relasjoner og internasjonalt samarbeid
være essensielt for å bringe den norske
forskningen videre blant de fremste i
verden. Det er ikke nødvendig for alle å
delta internasjonalt, det viktige er at de
som ligger i forskningsfronten og er
pådrivere i den faglige utviklingen nasjonalt også har nødvendige internasjonale
relasjoner og kompetanse slik at Norge
ikke sakker akterut i den den internasjonale forskning vi ønsker å ta del i.
Det viktige i dagens situasjon er at vi
heller ser på muligheter og mer søker å
finne omforente løsninger, enn å fokusere på rettigheter. På mange måter
har vi en stor mulighet til å lage et nytt
system som alle kan gi sin tilslutning til
og som ivaretar de mange interesser
som spiller inn i forhold til legers
videre- og etterutdannelse. I så måte
har både Legeforeningen og Overlegeforeningen (og flere) et ansvar for å ta
nødvendige initiativ slik at vi unngår at
det oppstår et vakuum etter nyttår.
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Kongressforbud
– hva nå
1. september arrangerte Dagens Medisin et fagseminar med tittel som i overskriften. Auditoriet i VG-bygget i Oslo var fylt til siste plass med en overvekt
av representanter for legemiddelfirmaer, men flere engasjerte overleger var
også møtt frem for å kunne delta i debatten. Norske leger har i en årrekke i
stor grad fått dekket behovet for faglig oppdatering i form av internasjonal
kongressdeltakelse på industriens regning. Det var bred enighet om at det er
arbeidsgiver, ikke utstyrsprodusenter og farmasøytisk industri, som har plikt å
sørge for faglig oppdatering av sine ansatte. I debatten som fulgte ble det
uttrykt stor bekymring for hvordan arbeidsgiver ville løse forpliktelsen.

D

e fleste vil vite at Legemiddel
industrien (LMI) på sin generalforsamling i år vedtok et endret regelverk. Vedtaket innebærer at fra
01.01.12 skal ingen kongressreiser for
leger utenlands helt eller delvis finansieres av LMIs medlemmer. Begrunnelsen var blant annet at LMI ønsket
å tydeliggjøre at ansvaret for faglig
oppdatering og utvikling hviler på
arbeidsgiver, ikke på industrien. Det
dreier seg selvsagt ikke om et kongressforbud, men om hvem som skal
betale regningen. Vi nærmer oss raskt
datoen hvor endringen trer i kraft, og
arbeidsgiver har i liten grad gitt signaler om hvordan oppgaven er tenkt
løst. Med dette som bakgrunn hadde
Dagens Medisin invitert til åpent
fagseminar 1. september.
Som sentralstyremedlem presenterte
jeg Legeforeningens og de fagmedisinske foreningers syn. Andre inn
ledere var adm. dir. Andreas Berg i
MSD for LMI, avdelingsoverlege
Steinar Madsen for Legemiddelverket,
professor Tore Kvien som kliniker og
avdelingsoverlege og fagdirektør Alice
Beathe Andersgaard for Helse SørØsts ledergruppe. I paneldebatten
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deltok også politikerne Kjersti Toppe
for regjeringspartiene og Sonja Sjøli
for opposisjonen. Deltakere i salen
slapp til i stor grad. Nedenfor følger
et kort sammendrag av eget innlegg
og av debatten.
Legeforeningen mener at legers faglige
oppdatering og kompetanseutvikling er
et arbeidsgiveransvar og ikke en aktivitet som skal være finansiert av kommersielle aktører. Behovet for kontinuerlig
oppdatering er særlig stort i kunnskapsbedrifter som helsevesenet hvor faglig
oppdaterte medarbeidere er helt avgjør
ende for kvaliteten i arbeidet som utføres. Fagutviklingen skjer raskt innen
de fleste medisinske fagområder, og det
er ikke vanskelig å motivere leger for
etterutdanning. Legers individuelle
plikt til å holde seg faglig oppdatert er
nedfelt i Helsepersonelloven og i etiske
regler for leger. Arbeidsgivers ansvar er
nedfelt i Spesialisthelsetjenesteloven
§ 3-10: ”Virksomheter som yter helsetjenester som omfattes av denne loven,
skal sørge for at ansatt helsepersonell
gis slik opplæring, etterutdanning og
videreutdanning som er påkrevet for at
den enkelte skal kunne utføre sitt arbeid
forsvarlig.” Arbeidsgiver har følgelig et

INNLEGG Av Cecilie Risøe,
sentralstyremedlem Dnlf.

lovpålagt ansvar for etterutdanning,
men det er uklart hvor langt ansvaret
strekker seg.
Legeforeningen ser kongressdeltakelse
som en av flere aktiviteter innen etterutdanning, men vil understreke at
kongressdeltakelse er svært viktig for
å holde seg oppdatert om nye viten
skapelige studier, nye behandlings
metoder og ny teknologi. Internasjonale kongresser er en viktig arena for
å presentere egen forskning og for
kontakt med internasjonale kolleger.
Kongresser benyttes som en møte- og
diskusjonsarena der norske kolleger
knytter kontakter for faglig samarbeid
om behandling og forskning og diskuterer hvordan vi nasjonalt bør forholde
oss til resultater i nye studier. Legefor
eningen mener følgelig at alle spesial
ister bør delta på minst 1-2 kongresser
i året. Kongressdeltakelsen må finansieres av arbeidsgiver. Legeforeningens
fond III vil ikke strekke til.
14 fagmedisinske foreninger hadde
spilt inn synspunkter på vedtaket pr
mail med kort svarfrist. Tilnærmet
alle var prinsipielt enige i at kongressreiser bør finansieres av arbeidsgiver,

men uttrykte samtidig stor bekymring
for at arbeidsgiver ikke kommer til å
påta seg det økonomiske ansvaret.
Dagens økonomiske utfordringer ved
sykehusene styrker ikke forventning
ene om at faglig oppdatering vil bli
ivaretatt. De små foreningene var
særlig bekymret og påpekte at miljøet
innen deres fagområde var så lite at de
var helt avhengige av internasjonale
impulser og kontakter for å kunne
følge med i fagutviklingen.
Ettersom innlederne var enige om at
finansiering av kongressdeltakelse er
arbeidsgivers ansvar, ble hovedtemaet
i debatten hvordan arbeidsgiver har
tenkt å oppfylle dette. Andersgaard fra
Helse Sør-Øst sa klart fra at dette er en
oppgave som må dekkes av de ordinære
midlene som hvert enkelt sykehus får
tildelt, det tilføres ingen ”friske penger”.
Oppgaven har hele tiden ligget inne i
det rammebevilgningen skal dekke.
Helse Sør-Øst har bedt sykehusene
om å beregne kostnadene som tidligere

har vært dekket av industrien og ta
hensyn til dette ved budsjettering.
Kompetanseplanlegging i form av
konkrete planer for opprettholdelse
og utvikling av kompetanse på helseforetaks- og avdelingsnivå etterlyses.
Effekten av manglende faglig opp
datering vil variere i store og små
fagmiljøer. Det ble påpekt fra salen
at legene kan leve på et faglig lavere
nivå, men konsekvensen kan bli at
Norge endrer status fra A til B-nasjon
innen medisinsk behandling. Både fra
panelet og salen ble det uttrykt frykt
for hva som vil skje i det enkelte sykehus når de vanskelige prioriteringene
skal gjøres. Legene har tidligere
varslet at det i dagens budsjetter ikke
settes av nok midler til fornying av
utstyr. Om finansiering av kongressreiser skal settes opp mot helt nødvendig utstyr på avdelingsnivå, vil
dette være en særs smertefull prosess
for klinikerne. Kvien sa at han som
avdelingsoverlege ville spare penger

ved å si nei til industrifinansierte
møter. På direkte spørsmål bekreftet
Andersgaard at en mulig konsekvens
av at arbeidsgiver skal betale for
kongressreiser, kan være ytterligere
nedbemanning. I etterkant er det fra
departementalt hold uttalt at det ”i en
overgangsperiode blir mindre kompetansehevning, men ...at dette (vedtaket)
på sikt vil føre til bedre kompetansehevning” (VG 02.11.11).
Det har vært reist spørsmål om ved
taket vil etterleves av industrien. Det
er bindende for LMIs medlemmer,
men hva med smutthull og utstyrs
produsentene – vil de fortsatt sponse
kongressreiser for leger? Styreleder i
LMI, Unni Hjelmaas, svarte at det er
viktig å unngå smutthull og at LMIs
styre arbeider med et vedtak som vil
forhindre at egne medlemmer legger
samlingsmøter for prosjektdeltakere
til en av de internasjonale kongress
ene. Hvordan utstyrsleverandørene
vil innrette seg, forble ubesvart.
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Utdanningsfond III, hva skjer?
Finansmarkedet er urolig, og gir antagelig et dårlig resultat i 2011. Søknads
mengden stiger, og industrien slutter å sponse deltagelse på kurs og kongresser.
Alle disse elementene gir Utdanningsfond III store utfordringer i 2012.
Av Siri Tau Ursin, leder i Utdanningsfond III.

D

en norske legeforenings fond til
sykehuslegers videre- og etterutdanning, Utdanningsfond III, har
et partssammensatt fondsutvalg med
representanter fra Of, Ylf, Spekter og
HOD. Sentralstyret oppnevner representanter fra Of og Ylf etter forslag
fra de to yrkesforeningene. Fondsutvalget har avgjørelsesmyndigheten når
det gjelder anvendelsen av fondets
midler.
Nedgang i inntekter kombinert med
et øket uttak fra fondet har medført
at fondets egenkapital er redusert.
Fondsutvalget besluttet derfor i 2009
å innføre tiltak i form av egenandel på
500 kr for alle samt redusert refusjonsbeløp for spesialister fra 13.000
kr ned til 10.000 kr som skulle bidra
til å styrke egenkapitalen. Overføring
ene til fondet ble også styrket i for
bindelse med lønnsforhandlingene i
2010 med Spekter og HSH. Dette
har, sammen med en noe redusert
søknadsmengde i 2010, til nå gitt et
bedret resultat med en styrking av
fondets situasjon.
Det er imidlertid ikke sikkert at disse
tiltakene er tilstrekkelige for å sikre
fondet framover. Det er i inneværende
år på ny en stor usikkerhet knyttet til
finansmarkedet. Kapitalen til Utdanningsfond III er reinvestert i et felles
investeringsfond sammen med annen
kapital i Legeforeningen. Det endelige resultatet av Legeforeningens
investeringsportefølje fordeles først
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31.12, men foreløpig er det mye som
tyder på at årets resultat blir relativt
svakt.
I tillegg ser vi en økning i antall søknader i 2011 sammenliknet med i fjor.
Vi vet ikke hvorfor det er slik, men
trolig var det nedgangen i antall søk
ere i fjor som representerte et avvik.
Det knytter seg også betydelig spenning til hva som vil skje til neste år
når legemiddelindustriens støtte til
kurs og kongressreiser faller bort.
Fondsutvalget har hatt en sak om de
økonomiske virkningene av bortfall av
kurs sponset av legemiddelindustrien
oppe til diskusjon i sitt møte i sept
ember i år, og vil følge opp med en
ny sak i desembermøtet. Det er svært
vanskelig å få en god og dekkende
oversikt over omfanget av disse spons
ede reisene slik de praktiseres i dag,
og derfor blir det også vanskelig å
forutsi hva dette kan få av betydning
for søknadsmengden til fondet. Det
eneste vi i fondsutvalget mener vi
kan si med sikkerhet er at søknadsmengden i alle fall ikke vil bli
mindre i 2012.
Med et usikkert finansresultat, økende
søknadsmengde og bortfall av støtte
til den enkelte lege fra legemiddel
industrien er fondsutvalget noe urolige
med tanke på egenkapitalsituasjonen.
De forrige tiltakene som ble satt inn
var effektive, men det er ikke sikkert
at dette er nok gitt usikkerheten som
knytter seg til 2012.

Fondsutvalget har som ambisjon at
Utdanningsfond III skal bidra til å:
høyne og å opprettholde det medisinskfaglige kunnskapsnivå hos de
leger som omfattes av disse vedtekter
ved å yte økonomisk hjelp i forbind
else med legers videre- og etterut
danning.
Dette sitatet er hentet fra vedtektene
til fondet, http://www.legeforeningen.
no/id/52898
For å oppnå dette også i årene framover må vi vurdere nøye hvordan vi
skal forvalte de midler vi har til rådighet på best mulig måte, og om nødvendig må vi igjen endre reglene for
utbetaling fra fondet. Videre vil vi
oppfordre alle som arrangerer kurs i
Norge til å tenke på kostnader når
de planlegger kurs. Dersom kurset
arrangeres slik at reise og oppholdsutgifter kan holdes på et minimumsnivå
er dette svært god ressursforvaltning
for fondet!
Til slutt så må det nevnes at det slett
ikke er fondsutvalget som gjør den
virkelige jobben i Utdanningsfond III.
I det daglige er det et utmerket,
meget hjelpsomt sekretariat som
driver fondet, og dersom man har
spørsmål angående rettigheter og
refusjoner så kan man enten lese
retningslinjer for fondet, http://www.
legeforeningen.no/id/77157.0,
eller sende mail til utdanningsfond@
legeforeningen.no

Efteruddannelse
for overlæger
i Danmark
Vi har fått den danske overlegeforening til å beskrive systemet for videre- og etterutdanning i Danmark. De har avtale om minst 10 dager pr år, og det gis permisjon
med lønn, og arbeidsgiver kurs og reiseutgifter. Ca 50% av legene tar ut mellom
6-10 dager, mens 25% tar henholdvis mindre enn 5 dager eller mer enn 11 dager.

Flemming Vesterø, chefkonsulent
Foreningen af Speciallæger/Overlægeforeningen, Danmark

I

den danske overenskomst for overlæger findes en bestemmelse om
efteruddannelse, der siger, at den
enkelte overlæge af hensyn til den faglige udvikling og kvaliteten i patientbehandlingen m.v. skal sikres deltagelse i
efteruddannelse i mindst 10 dage årligt.

Denne bestemmelse er en vigtig grundbestemmelse for overlægers efteruddannelse, og i en fælles vejledning mellem Amtsrådsforeningen (nu Danske
Regioner) og Foreningen af Special
læger/Overlægeforeningen i Danmark
fra 2002 er det givet udtryk for, at efter
uddannelse og kompetenceudvikling for
overlæger er vigtig og bør prioriteres.
Der opfordres i vejledningen til, at der
på den enkelte afdeling i dialog mellem
medarbejder og ledelse opstilles udviklingsmål for enkelte medarbejder
eller for gruppe af medarbejdere.
Det forudsættes, at der er en gensidig
forpligtigelse, at udviklingsmålene

gennemføres, således at ledelsen sikrer
rammer og betingelser for kompetenceudvikling, og overlægen arbejder på
at opnå de beskrevne udviklingsmål.
Det er således normalt, at initiativet til
de enkelte efteruddannelsesaktiviteter
(kurser, kongresdeltagelse m.v.)
kommer fra de enkelte overlæger.
Ved fastlæggelsen af efteruddannelsen
skal der tages hensyn til den nuvær
ende og kommende patientbehandling, afdelingens faglige udvikling
og den enkelte overlæges kompetenceudviklingsbehov.
I overenskomsten er det fastsat, at
deltagelse i efteruddannelse af hensyn
til koordineringen af de driftsmæssige
forhold sker efter indstilling fra den
ledende overlæge/områdets lægechef.
Ved deltagelse i efteruddannelse, som
er pålagt eller godkendt af ledelsen, skal
der gives tjenestefrihed med løn. Kurs
usafgift, transport m.v. skal dækkes af

ansættelsesmyndigheden med mindre
anden finansiering er aftalt konkret.
Fra Overlægeforeningens undersøgelse
af overlægers arbejdsvilkår i 2008 ved
vi, at alle overlæger i Danmark deltager
i kurser, kongresser og faglige møder.
Næsten halvdelen bruger mellem 6-10
dage om året, mens en fjerdedel bruger
henholdsvis 3-5 og 11-20 dage.
Næsten alle overlæger angav, at de i
høj grad eller nogen grad har mulig
hed for at deltage i de efteruddannelsesaktiviteter, som de har behov for, og
at halvdelen af disse er finansieret af
deres afdeling.
Der er her i 2011 gennemført en ny
undersøgelse og resultaterne herfra
forventes at foreligge i begyndelsen af
2012. Det vil så kunne blive vurderet
om, det er blevet sværere at få efter
uddannelse beroende på det økonom
iske pres som følge af underskuddet på
de offentlige finanser.
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Kompetanseheving

- forskjellige løsninger ved forskjellige sykehus
Bestemmelsene under er eksempler på hva som kommer i tillegg til
overlegepermisjonen i de helseforetak hvor man har klart å avtalefeste
slike permisjonsrettigheter.
av signe gerd blindheim
Helse Nord-Trøndelag
Innenfor avdelingens budsjetter kan
det gis permisjon med lønn i forbindelse med faglig relevante kurs/kongresser. Med lønn menes det samme
som lønn under sykdom. Under
samme betingelser dekker arbeids
giver også en del av utgifter til kurs
eller kongresser som ikke dekkes av
Legeforeningens utdanningsfond
III eller av andre.

uker for deltakelse på kurs og kongresser pr. kalenderår. Dette som ledd
i relevant faglig utvikling og kompetanseheving i samsvar med avdeling
ens kompetanseplan, faglige mål og
visjoner. Avsatt tid akkumuleres ikke.
Deltakelse vurderes av klinikksjef ut
fra hensynet til avdelingens drift.
Dersom det innvilges permisjon
med lønn, gis det fritak fra oppsatt
tjenesteplan i permisjonstiden.

Helse Sunnmøre
Overleger (og ferdig spesialist i underordnet stilling) skal innenfor faglige
forsvarlige rammer for avdelingens
drift kunne innvilges permisjon til
deltagelse på faglige kurs og kongresser 10 dager pr år med full lønn
etter tjenesteplan og fritak for vakt.
Avdelingssjef innvilger permisjon

Ahus
Overleger skal gis mulighet til faglig
utvikling og kurs svarende til avdelingens og legens behov for kompetanseutvikling. Kompetanseutviklingsplaner
skal legges i samråd med overordnet.

Rusbehandling Midt-Norge
Utgifter til nødvendig kurs, inkludert
kurs og boutgifter som overstiger
beløpet dekket av DNlf/Utdanningsfondet/ekstern finansiering, dekkes av
arbeidsgiver der billigere alternativer
ikke er tilgjengelig. Dette skal være
avtalt på forhånd med arbeidsgiver/
leder.
St. Olavs hospital
For overleger avsettes inntil 200 timer
pr. år til fordypning, samt inntil 2
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Oslo universitetssykehus
Det skal som hovedregel gis 2 ukers
permisjon med full lønn etter tjen
esteplan pr. kalenderår innenfor
faglig forsvarlige rammer til kurs,
kongresser og møter som bidrar til
vedlikehold og videreutvikling av den
enkeltes og avdelingens kompetanse.
Det kan gjøres avtale om utvidede
permisjoner som ledd i kompetanseutvikling og forskning, for å løse eksisterende og nye oppgaver for avdelingen
og/eller foretaket. Vakt under denne
bestemmelsen skal ikke medføre bytte
av vakt. Det avsettes kr. 12.000 pr.
årsverk for overleger og LIS i kategori

D til kurs- og etterutdanning. Avsetningen gjøres på klinikknivå.
Sunnaas
Kostnader til kompetanseutvikling i
samsvar med foretakets behov utover
det som dekkes av Legeforeningens
fond, er foretakets ansvar innenfor
foretakets økonomiske og drifts
messige rammer.
Telemark
Permisjon med full lønn til kurs,
kongresser og møter som bidrar til
vedlikehold og videreutvikling av den
enkeltes og avdelingens kompetanse.
Kursavgifter, reise og opphold kan
dekkes av klinikken/resultatenheten
utover det som dekkes av Lege
foreningens fond.
Vestfold
Det kan gis permisjon med lønn
innenfor faglige og økonomisk forsvarlige rammer for avdelingens drift
til kongresser, kurs og møter som
bidrar til å vedlikeholde og videreut
vikle den enkelte lege og klinikkens
kompetanse.
Ved slik permisjon er det den enkelte
leges ansvar å bytte vakt innen sin
vaktordning dersom annet ikke er
avtalt i permisjonsgrunnlaget.

Østfold
Det kan gis permisjon med lønn til
aktiviteter (kurs, konferanser etc) som
bidrar til å vedlikeholde og videreut
vikle den enkelte leges og avdelingens
kompetanse. Det påligger leder å sikre
at aktiviteten er i tråd med avdeling
ens overordnede kompetanseplan.
Sørlandet
Faglig innhold må være i tråd med
avdelingens behov og budsjett. Hovedregel er vaktbytte, men i spesielle
tilfeller kan andre løsninger vurderes
av avdelingsleder.
Vestre Viken
Det skal gis permisjon med lønn etter
tjenesteplan til kurs, kongresser og
møter som bidrar til å vedlikeholde
og videreutvikle den enkelte leges og
avdelings kompetanse. Arbeidsgiver skal
legge til rette for at leger gis nødvendig
permisjon med lønn etter tjenesteplanen
i forbindelse med reise til og fra inn
vilget deltakelse på kurs, kongresser og
møter. Arbeidsgiver dekker utgifter som
er avtalt på forhånd, og som ikke dekkes
av Fond lll eller på annen måte.
Fonna
Partene er enige om å videreføre
ordningen med 10 permisjonsdager
og kr. 20.000,- i disponible midler for
den enkelte overlege til videre- og
etterutdanning per år.
Førde
Vedlikehold og utvikling av spesialistkompetanse er viktig for å kunne tilby
gode spesialisthelsetjenester. Overlegene sikres mulighet for å delta på
kurs, konferanse og kompetanse
hevende tiltak med 2 uker pr. år
(gjelder 100% stilling). Det gis permisjon med full lønn etter tjenesteplan.
Stavanger
Alle leger 2 uker i året til kurs, kongresser og møter som bidrar til å vedlikeholde og videreutvikle den enkeltes og avdelingens kompetanse. Permisjon inkluderer også vaktarbeid
(Noe forkortet utdrag.)
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Faglige krav til
legespesialister

Nils Erik Gilhus mener spesialisteksamen er et nødvendig kvalitetssikringstiltak for å
sikre at vi utdanner gode nok spesialister i Norge. Han har arbeidet med dette
og lignende tema både gjennom Legeforeningen og i europeisk sammenheng
– redaksjonen inviterte ham derfor til å presentere sine vurderinger i Overlegen.
Nils Erik Gilhus, Professor og overlege i nevrologi,
Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssykehus

D

yktige og oppdaterte legespesialister er en av bærebjelkene i
helsevesenet. Kvaliteten på den medisinske behandlingen som tilbys i og
utenfor institusjon, henger direkte
sammen med kompetansen hos disse
spesialistene. Da blir det et nøkkelspørsmål om legespesialister i Norge
er flinke nok. Det automatiske svaret
blir gjerne ja, at vi er gode. Men vet vi
egentlig det? Foregår det en målrettet, systematisk og effektiv oppfølging
av spesialistenes kompetanse? Har vi
tydelige rettigheter når det gjelder
oppdatering av faglig kvalitet? Legeforeningen har som fagforening vært
tilbakeholden med å stille kvalitetskrav til spesialister. For spesialitets
komiteene i Legeforeningen burde
kvaliteten på spesialistene være minst
like viktig som utdanningen for å bli
spesialist. Arbeidsgivere burde ha et
hovedfokus på det faglige nivået til
sine ansatte legespesialister. Bare
sjelden vurderes det i hvilket omfang
internasjonale, nasjonale og lokale
retningslinjer for beste behandling
følges i praksis, komplikasjonsfrekvens
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av gitt behandling, eller omfang av
feildiagnoser og forsinkede diagnoser.
Vi vet at det er til dels betydelige forskjeller mellom regioner og enkelt
institusjoner når det gjelder medikamentbruk, hyppighet av ulike operative inngrep og bruk av medisinske
hjelpemidler. Det betyr neppe at
alternativene er likeverdige.
Spesialistutdanningen er spesifisert og
har tydelige krav. Disse går først og
fremst på tjenestetid. Ved kurs er det
vanligvis en avsluttende prøve. Spesialisteksamen er på vei inn eller allerede
etablert i en rekke europeiske land.
Det finnes likeledes en europeisk
spesialisteksamen i de fleste fagene.
Norge venter fortsatt på sidelinjen.
Jeg er redd for at vi konkurrerer relativt dårlig på teoretisk kunnskapsnivå,
kanskje bedre på prosedyrer. Hvem vil
være best ved teoritesting hos oss,
studenten på eksamenstidspunkt eller
spesialisten ved godkjenning? Jeg er
usikker på svaret. Spesialisteksamen
vil etter min vurdering virke kvalitetsfremmende, slik det er enighet om at

eksamen fremmer dyktighet på skoler
og universitet. Ved å kombinere en
slik prøving med et strukturert, målrettet og trygt løpende utdanningsprogram tas alle typer insitamenter til
god læring og utvikling i bruk.
Formalisert oppfølging for leger som
en gang har oppnådd spesialistgodkjenning, og med en prøving av kvalitet, vil på tilsvarende måte fremme en
ambisjon om å være god. I dag arrangeres det nasjonale spesialistkurs på
et høyt nivå, men nærmest helt uten
deltakelse av spesialistene. Slik kursdeltakelse burde være både en plikt
og en rettighet også for dem, og det
ville ytterligere sikret kursenes høye
kvalitet. Legemiddelindustriens
dalende interesse for å bidra til
spesialistenes kunnskap gir oss en
god anledning til å revurdere etterog videreutdanning for gruppen.
Denne bør være obligatorisk, fremstå
som en rettighet, inneholde konkrete
krav, og være et hovedanliggende for
spesialitetskomiteene.

Vi ønsker at legeprofesjonen skal være
en pådriver for medisinsk utvikling.
Vår akademiske bakgrunn, vårt forskningsperspektiv og vårt brede medi
sinske ansvar gjør dette naturlig. Da
trenger vi tung og oppdatert teoretisk
kunnskap. Vi trenger et studium med
vekt på basalbiologi og mekanismer,
ikke bare kasuistikker og praktiske
prosedyrer. Vi trenger i enda større
grad spesialister som oppdaterer seg,
og også på genetikk, bioteknologi og
epidemiologi. Å opprettholde reell
spesialistkompetanse er krevende. Det
bør avspeiles i rettigheter og formaliteter. Det er spennende at Legeforen
ingen nylig har opprettet en arbeidsgruppe som skal vurdere legespesialistenes etterutdanning inkludert for
deler og ulemper ved obligatorisk
etterutdanning med regodkjenning.
En større grad av likhet for spesial
ister og ikke-spesialister med hensyn
til plikter og rettigheter for faglig
dyktiggjøring er rimelig. Begge
grupper utfører selvstendig og høyt
kvalifisert arbeid. "Lege i spesialiser
ing" ("LIS") og "assistentlege" er
misvisende betegnelser på ansatte
med mange års høyspesialisert
utdanning og legepraksis. Hva med
termen "avdelingslege"?
Kvaliteten på legespesialistert virksomhet er av fundamental samfunnsbetydning. For mange tar det for gitt
at denne kvaliteten ikke bare er tilstrekkelig god, men at den er utmerket og internasjonalt ledende.
Etter min mening er det behov for en
vesentlig oppgradering av ambisjonsnivået for legespesialisters kompe
tanseutvikling. Dette gjelder både
teori og praksis, og det gjelder smalt
innenfor subspesialitet så vel som
bredere innenfor grunnleggende
medisinske og biologiske disipliner.
Nye formelle krav vil være en brekkstang for klarere rettigheter. Det
vil være en styrke og sikre hensiktsmessig innretning at profesjonen selv
tar tak i dette.
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Allmenmedisin,
spesialiteten med resertifisering
Spesialiteten i allmennmedisin ble utviklet og etablert i Norge på 1980-tallet.
Spesialiteten gav allmennmedisinen et faglig løft og allmennlegene en faglig
stolthet som pasientene fortsatt nyter godt av.

Av Trond Egil Hansen, leder Allmennlegeforeningen

D

et er imidlertid ikke innført som
krav å være spesialist i allmennmedisin for å få stilling/avtale som
fastlege. Spesialiteten er en ønsket
kvalifikasjon, men intet krav. Legeforeningen arbeider for at det blir et
krav å ha spesialiteten eller være i
spesialisering i allmennmedisin for å
arbeide som fastlege i Norge. Det har
imidlertid så langt ikke fått nødvendig
myndighetstilslutning.
Det har vært krav om resertifisering
hvert femte år helt fra spesialiteten i

allmenmedisin ble etablert. Resertifiseringskravet sikrer at kvalifikasjonene
beholdes og fornyes kontinuerlig. Det
gir også rett til nødvendig fravær for
etterutdanningsaktiviteter som er
nødvendige for resertifisering.
Fastleger som er spesialister i allmennmedisin, har rett til å bruke visse
takster i normaltariffen som ikkespesialister ikke kan bruke. Fastleger
som unnlater å resertifisere, mister
retten til å bruke disse takstene. Dette
økonomiske aspektet sammen med

ønsket om å opprettholde spesialiststatusen synes å være tilstrekkelig
motivasjon til at fastlegene med oppnådd spesialitet i allmennmedisin med
svært få unntak resertifiserer seg hvert
femte år. Enkelte fastleger velger
imidlertid å ikke ta spesialiteten.
Leger som skifter arbeidsområde, kan
etter hvert miste spesialistgodkjenningen i allmennmedisin, da det er et
krav for resertifisering å ha arbeidet
gjennomsnittlig minst 20 % i åpen
uselektert allmennpraksis i hver 5-års
periode. Dette oppleves vanskelig for
leger som velger full stilling i andre
allmennmedisinske arbeidsområder,
særlig sykehjemsleger og akademiske
allmennmedisinere.
Dersom kravet om å være spesialist i
allmennmedisin for å arbeide som
allmennlege blir innført, må det tas
stilling til hvilke konsekvenser manglende resertifisering skal ha. Nå kan
jo en fastlege med spesialiststatus fortsette som fastlege uten spesialiststatus,
noe som da blir umulig. Vi kan naturligvis ikke gå inn for at det skal føre til
tap av fastlegeavtale eller stilling. For
næringsdrivende fastleger, vil den økonomiske konsekvensen være merkbar.
For fastlønnsstillinger i allmennmedisin blir eventuelle økonomiske konsekvenser av å ikke fornye spesialiteten
en sak mellom legen og arbeidsgiver.
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Er spesialisteksamen løsningen?

Hva er problemet?

Innen europeiske spesialistorganisasjoner har man i flere år arbeidet for å innføre
spesialisteksamen. Også fra norsk side har flere vært fascinert av eksamener og ytret
ønske om at krav til at slike bør innføres som evalueringsform i spesialistutdanningen.
Av Einar K. Kristoffersen, seksjonsoverlege,
avd. for immunologi og transfusjonsmedisin, Haukeland universitetssjukehus

E

r spesialisteksamen løsningen?
En bør heller først svare på
spørsmålet: Hva er egentlig problemet? Er det et problem at vi har et
utdanningsløp som ikke avsluttes med
en endelig vurdering? Det er jo ellers
normen med en summativ evaluering
i de fleste utdanningsprogram innen
høyere utdanning for å sikre at kandidaten sitter inne med et minimum
av kunnskap. Har virkelig nylig
godkjente spesialister utilstrekkelige
minimumskunnskaper? Meg bekjent
er det ikke noe som tyder på det?
Fordelen med eksamen er at man
sikrer at kandidaten, i alle fall på
prøvetidspunktet, innehar minimumskunnskaper som ansees som nødvendige. På den annen side er det vel ingen
tvil om at alle som tar en slik eksamen
er nødt til å "lese seg opp" før en kan
bestå en slik eksamen. Dette vil nok
gjelde også for de av oss med mangeårig
erfaring innen aktuell spesialitet. Om
man anser minimumskunnskapene som
eksamen måler som så viktig er det vel
en logisk konsekvens at alle spesialister
bør bestå eksamen? Jevnlig?
Eksamen vil prege hele
utdanningsløpet
Hva er så ulempene med å innføre
spesialisteksamen som evaluerings-

form? Ganske mange egentlig. Den
viktigste er kanskje at en økt vekt
legging på en summativ evaluering
ved utdanningsløpets slutt vil bidra
til å legge premisser for hvordan
utdanningsløpets andre elementer blir
prioritert. Dagens spesialistutdanning
i de fleste land er formativ, der kandidaten evalueres fortløpende og der
læringsprosess og miljø er sentralt.
Spesialisteksamen vil uvegerlig dreie
utdanningen mot mer fakta-gjen
givelse på bekostning av syntese og
applisering. Men å fungere som legespesialist innebærer svært mye mer
enn bare å kunne gjengi fakta! Derfor
er også utdanningen mer fokusert på
veiledning, rollemodell-læring, mestersvenn opplæring, i tillegg til fokus på
kvantitative opplæringsmål som prosedyre, sjekklister og tjenestetid ved
godkjente utdanningsinstitusjoner

som igjen er under kontinuerlig
evaluering av respektive spesialitetskomiteer.
Ressurskrevende
En annen ulempe med spesialist
eksamener er at organiseringen,
kvalitetssikringen og avviklingen er
svært ressurskrevende. Det vil kreve
høyt kvalifisert, og til en hver tid faglig oppdatert personell med en fast
stab. Det vil av opplagte ressurs
grunner være uaktuelt med egne
norske spesialisteksamener, og
europeiske ordninger er mer sann
synlige. De europeiske spesialiteter
er ikke alltid sammenfallende hverken
med hverandre eller med de norske,
og eksamen vil derfor heller ikke
være tilpasset den norske spesialitetsstruktur.
Fordelene ved spesialisteksamen; en
sikring av minimumskunnskapsnivå,
bør stå i forhold til omkostningene.
I dag gjør de det ikke. I stedet for å
la preseteristen i oss fascineres over
mulighetene til nok en gang å mestre
eksamensformatet bør vi bygge videre
og forbedre nåværende spesialistutdanning!
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Det er mange EU-overgripende legeforeninger i Europa, og Norge
er med. UEMS er EU-foreningen for medisinske spesialister. UEMS har
som mål å heve standarden og samordne utdanningen av spesialister.
I tillegg skal de legge til rette for «fri ferdsel av leger i Europa».

CME/CPD i Europa
Jannicke Mellin-Olsen, overlege anestesi- og intensivavdelingen, Bærum sykehus,
og president Section and Board of Anaesthesiology, UEMS

E

r du spesialist i ett EU/EØSland, har du rett til å være spesialistgodkjent i alle andre. Det skaper
vise problemer. Innen f.eks. anestesiologi tar spesialistutdanningen fire
– syv år, avhengig av hvilket land du
er i, og det er stor spredning på innholdet i utdanningen. Derfor har vi
nylig utarbeidet en helt ny «EU-
standard for spesialistutdanning i
anestesiologi», og nytt er at den
bygger på kompetanseutvikling,
ikke på antall år. Men spesialistgodkjenningen er jo bare begynnelsen.
UEMS prøver også å stimulere og
forene tiltak for livslang læring.
Stemningen i UEMS har hittil ikke
vært å ha tvungen resertifisering.
Det fritar verken arbeidsgiverne fra
ansvaret for at vi må ha muligheter til
faglig utvikling, eller oss ansatte fra at
vi må ta mulighetene. I alle land har
vi plikt til å utvikle og vedlikeholde
kompetansen vår som legespesialister,
men det er færre som har formaliserte
krav til hva det innebærer. Om lag
halvparten av EUs medlemsland har
krav om at vi skal ha 50 CME-kredittpoeng per år og 250 i en femårs
periode, der ett poeng tilsvarer én
times utdanningsaktivitet.
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Prinsippet er at legespesialister selv
har ansvar for å se hvor vi trenger
påfyll og ta initiativ for å gjøre det.
Arbeidsgiver har også et ansvar for å
legge til rette for at vi oppfyller disse
kravene, både det som gjelder tid,
økonomi og innhold.
Som kjent, vi snakker ikke om bare
om CME -«Continuous Medical
Education». Tradisjonelle CMEopplegg dreier seg om å opparbeide
kredittpoeng for å delta passivt ved
lærer-initierte aktiviteter, som kongresser og foredrag. De senere årene
er man blitt mye mer opptatt av at
den enkelte lege selv skal sy sammen
et egnet opplegg, tilpasset egne behov:
UEMS’ definisjon på CPD - Conti
nuous Professional Development
er «utdanningsmetoder for å opp
datere, utvikle og forsterke hvordan
leger bruker kunnskap, ferdigheter
og holdninger i arbeidslivet». Det er
ikke lenger snakk om at vi bare skal
delta ved kurs og kongresser, men
vi må også videre utvikle praktiske,
ledelses-, etiske, sosiale og kommunikasjonskompetanse. Dette bør ikke
skje som skippertak, men være en del
av den daglige praksisen.

CME er altså en del av CPD, som
også kanskje ved problembasert
læring, selvevaluering ved hjelp av
MCQ, simulatortrening, multimedia
og internett. Metodene baseres på det
man vet om hvordan voksne lærer.
Forskning, publisering, lære-bortaktiviteter og kritisk vurdering av
vitenskapelige artikler er en del av det.
Man mener ikke lenger at det er én
riktig metode, for man må selv sy
sammen et eget opplegg for seg selv.
Begreper og trender
For å samordne og forbedre CPDaktivitetene opprettet UEMS
EACCME (European Accreditation
Council for Continuing Medical
Education) i 2000. I begynnelsen
arbeidet EACCME bare med å godkjenne og akkreditere CME-aktivi
teter, som kurs og kongresser.
«Myntenheten» er ECMEC,
«European CME Credit». Disse
kredittpoengene gjelder ikke bare
over hele Europa, men også i USA.
Likedan er amerikanske CME-poeng
automatisk godkjent i Europa. Når
vi i Norge arrangerer internasjonale
kongresser, kan det være nyttig å
søke EACCME om akkreditering.
Søknadsskjema og -vilkår finnes på

www.eaccme.eu. Tidligere var det
en endeløs papirmølle med mange
høye terskler, men det skal være bedret
nå. Det er mange som ikke reiser på
møter der de ikke får kredittpoeng, så
det kan være smart å tilby det.
UEMS anbefaler altså at man bruker
flere ulike metoder for CPD. Ikke
minst er e-læring i vinden. Da tenker
man på lyd- og videoopptak, DVD,
PDA, Internett og annet. I disse dager
skal UEMS godkjenne nye retningslinjer for hvordan e-læring skal akk
rediteres. Informasjon kommer snart
på nettsiden som er nevnt over.
Europa samarbeider altså med USA.
Også i andre deler av verden er det

betydelig interesse for et tettere
samarbeid for å dra nytte av felles
erfaringer. En faktor som nå gjør
seg gjeldende over hele verden, er at
industristøtten er betydelig redusert.
Også her i Norge merker vi det, men
det er ganske mange land med lavere
gjennomsnittsinntekt enn oss, der de
er enda mer avhengig av industrien
for å kunne drive med CME/CPDaktiviteter.

rolle bør medisinske foreninger spille
i CME? Har CME virkning på klinisk
praksis?» Tanken med å samle ulike
aktører innen CME/CPD, både
offentlige instanser, industrien, leger
og pasienter er med, er selvsagt god.
De ønsker å lage retningslinjer som
motvirker utidig industripåvirkning.
Men forumet selv er avhengig av
industristøtte. Døm selv ved å se på
www.europeancmeforum.eu

En annen faktor er at det finnes
kommersielle aktører som tilbyr
CME/CPD-aktiviteter. Et eksempel
er «European CME Forum», som i
disse dager arrangerer et seminar med
emner som «Hva vet du om dagens
CME-program i Europa? Hvilken
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Tariffkurs
på Danskebåten
(Oslo-København-Oslo)

Tillitsvalgte!
Sett av 8. – 10. februar 2012
Tillitsvalgte og landsrådsrepresentanter
blir igjen invitert av Of til tariff-kurs på
Danskebåten. Det er sendt ut invitasjon til den enkelte,
se også www.overlegeforeningen.no
evt. http://www.legeforeningen.no/id/162640.0
Merk tidsrommet, sett av tid.
Send påmeldingsskjema snarest:
helst per e-post: edith.stenberg@legeforeningen.no
De største sykehusene kan sende
2-3 tillitsvalgte, vara-hovedtillitsvalgte
eller medlemmer av tillitsvalgtutvalg.
Kurset vil som vanlig evaluere
forhandlingssituasjonen og planlegge
vårens forhandlinger.

26 OVERLEGEN

v
e
r
rb

se e
L

CME, et poeng?
I hvertfall når konsulentene har tatt alle
pengene våre, igjen!
Leserbrev fra Lars Jacobsen, Arendal

V

i ser det stadig: Når budsjettet man har vedtatt blir for
stramt, strammer man med letthet inn på fagutviklingen.
Dette gjennomføres både hos universitetssykehus og f. eks
ved fusjonerte foretak med navn fra vikingtiden: INGEN
REISER ELLER KURS FOR OVERLEGER RESTEN
AV ÅRET! (konsulentselskapet og vikarbyrået har jo tatt
alle pengene våre i år igjen…) Hvert år kommer det for
sikringer om at dette er bare snakk om et engangstilfelle,
og ”det er jo bare snakk om de siste 4 mnd av året” (dvs.
1/3 av året, og den viktigste kongressperioden… ).
Er tiden kommet for å innføre CME (continous medical
education) i Norge?
Det føles kanskje barnslig å samle på poeng. Det blir som
å samle stjerner i søndagsskoleboken for barna her på Sørlandet, en stjerne per time. Men selv små barn forstår at jo
dette konseptet. Så i et foretakssystem hvor det føles stadig
mer som byråkratene er storbonden og legene er leilendingen,
må vi snakke et språk som formalistene forstår. Det språket
er tall. Og betyr det at det er behov for f. eks 50 poeng i
året og 250 poeng over 5 år for å opprettholde en spesialist
formelt kompetent, kan det kanskje være til hjelp for alle
parter, inkludert pasientene. Det er konkret og det kan
organiseres fleksibelt. Fagutviklingen kan dermed ikke
treneres ut i det uendelige, i påvente av en livsløgn om
bedre tider. Hvor bra poengsystemet fungerer i søndagsskolen vet jeg ikke, men det hadde trolig vært enda verre
oppmøte uten. Selv på Sørlandet.
Det er kanskje naivt å tro at krav om x- antall poeng vil gi
oss et trumfkort i fordelingen av midler. Dette har vært løst
tidligere ved at foretaket har betalt overpris for medisiner
og utstyr, og noen promiller legemiddelomsetningen har
vært brukt til å ta med lojale og greie leger på en fin tur.
Dette er som kjent (på godt og vondt) borte, nå som
sponsing via industrien offisielt er vedtatt fjernet.
Alternativene lar seg vente på, og vi ser i media at den
vanlige floskelen om at ”vi forventer dette løses innen de
vedtatte budsjetter” er løsningen.
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Det er sikkert mange kolleger som bare med tanken på
EU- tilpassing, krav og formaliteter får både angst og
angina. Men innføring av CME som en del av den kontinuerlige videreutdanningen livet som lege er, behøver ikke å
gi oss unødig merarbeid i en hverdag, som jo ofte oppfattes
som travel nok. Leger i både USA og Europa løser jo tross
alt dette.
Det er komplisert å finne gode kvalitets-indikatorer for
sykehus. Tallet for gjennomsnittlig CME/ legeårsverk kan
noen ganger være en indikator på hvor interessert fore
takets leger er for å holde seg faglig oppdatert. Er man
dårligst, må foretaket kanskje motivere for mer fagutvikling. Og er man best, er det trolig lurere å behandle noen
pasienter, istedenfor å ha en legeportefølje som flyr verden
rundt for å sove seg igjennom det samme foredraget man
sov seg igjennom i fjor også.
Isolert sett sier CME- poengene trolig ingen ting om
k valitet, men det er i alle fall målbart. Derimot som en
del av UEMS sin skisse for CPD (continous professional
development) vil det være gode muligheter å få kvalitet ut
i den andre enden.
Nå som Helsedirektoratet har overtatt ansvaret for
spesialistgodkjenning og resertifisering, er det enda
viktigere at Legeforeningen kommer på banen. Vi må få
et frivillig og brukervennlig system for å hjelpe egen faglig
utvikling. Og vi må unngå et unødig tungrodd system med
tvungen resertifisering.
Legeforeningen, kanskje gjennom FaMe og Of, bør starte
nå med å bygge grunnmuren for hvordan vi skal sikre
gamle og nye spesialisters fagutvikling, og harmonere dette
med det arbeidet som gjøres av UEMS.
Vi er vel modne for dette nå?

2011 – en messe verd!
Vi kan skaffe det, hvis dere forteller hva dere trenger
Norske sykehus inntar en jumboplass når det gjelder å ta i bruk tidsriktig itteknologi. Healthworld 2011 er en møteplass der industri, politikere og helsevesen
bringes sammen for å gjøre noe med dette. Det finnes løsninger, men vi vet ikke
nok om hva vi vil ha og stiller derfor ikke gode nok krav til leverandør. Legene må
bli premissleverandører!
Av Arild Egge, redaktør

N

orsk helsevesen ligger langt etter
når det gjelder implementering
av cutting edge-IKTteknologi. I
nordisk sammenheng på en desidert
Jumboplass. Dette er gåtefullt tatt i
betraktning vår fordelaktige økonomi,
vårt velorganiserte samfunn. Det finns
en dyp kløft mellom den teknologiske
hverdag i privatliv og næringsliv på
den ene siden og norsk sykehushverdag på den andre. Ingen har flere
mobiltelefoner, trådløse nett og
smarte hus enn oss – på sykehuset må
man omvendt vente 4 min for å åpne
sin PC, deretter logge seg inn gjennom 2-3 barrierer for å finne de
kliniske opplysninger man trenger.
Bevares – det er bedre enn før, men
det er alvorlig talt i vår tid en puslete
ambisjon! Tenk når den nye appLIS
-generasjonen for alvor skal bruke
avdelingens IT verktøy – de vil ikke
finne seg i det.

ninger; Sverige befinner seg på 6-7,
vi antagelig på 0-2 (R 0-08). Hvorfor
er det slik? Ikke fordi de tekniske
løsninger ikke finnes – andre har dem
jo og bruker dem effektivt. Flere
aspekter ble nevnt. Det vi skulle tro
var vår styrke, økonomien, er kanskje
vel så mye selve problemet: Vi
behøver ikke anstrenge oss så veldig
- en dårlig gjennomtenkt løsning kan
alltids erstattes med en ny. Vi har ikke
behøvd å fokusere på standardisering
- på den måten ender de ulike fore
takene opp med helt ulike løsninger.

”Healthworld” er et møte mellom
bransje, politikere og helsevesen og
fant sted for annen gang 17. november i Oslo. Målet er møtet mellom
disse 3 parter for å katalysere en
”månelanding” på dette området. Det
er en gryende erkjennelse av vår tilkortkommenhet og man håper dialog
kan identifisere problemer og få i
gang konkrete prosjekter som gjør at
vi hever oss på HIMSS skalaen.

Hun lovet satsing på dette – det måtte
hun nå som opposisjonen har samlet
seg om et IT løft på 10 mrd når de
slipper til… En annen svakhet som
ble presisert var mangelen på klare
bestillinger fra foretak og helsemyndigheter – en for dårlig kunnskap, rett
og slett, om hva vi trenger. Man er for
dårlig oppdatert om hva bransjen kan
levere; man må ligge i forkant, fordi
innføring av ny teknologi tar tid og
løsningene er ellers allerede ”gamle”
når de tas i bruk! Dette var et poeng
flere tok opp og ikke minst bransjen

Denne skal uttrykke grad av vellykket
implementering av effektive IKT løs-

Man kan minne om OUS. Dette
kommenterte helseminister AnneGrete Strøm-Erichsen spesielt: ”Er
det noe jeg har sympati med de folkane der oppe (UUS/RH) så er det
IKT problematikken. 4 sykehus, 2
eiere og 4 forskjellige pasienthånd
teringssystemer!”

selv – ”vi kan skaffe det, hvis dere
stiller krav og forteller oss hva dere
trenger!” Og, - et større engasjement
fra brukerne er både ønskelig og helt
nødvendig for å ”speede opp” innføringen av gode IKT løsninger som
gjør informasjon tilgjengelig for alle.
Dette handler om tilgjengeliggjøring
av informasjon som kan være viktig
for en akutt behandling. Den gamle
journalen var et ryddig oppsett en
gang, men tankegangen må endres
når digitalisert informasjon kan
ekstraheres fra mange baser uav
hengig av fysiske grenser. Leger
må fatte interesse for dette og bli
premissleverandører!
IKT løsninger buklander ikke nødvendigvis pga dårlig programvare
– like mye fordi man ikke har en
god nok plan for implementering.
Ansattes erfaringer blir negative, og
et hinder for senere prosjekter når
løsninger med store mangler som
delvis bremser arbeidsprosesser tres
nedover hodene i top-down prosesser.
Det er som regel administrative
systemer som for driftseffektivisering
anskaffes, mens klinisk verktøy fortsatt er lite funksjonelt Lite appellerende…
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«Systemen att fortbilda
läkare måste vara enkla»
– Association of Senior Hospital Physicians, är det en förening för
pensionerade läkare? frågade den tyska medicinprofessorn och
spände ögonen i mig under presentationsrundan i vår arbetsgrupp
om fortbildning i Bryssel.

Innlegg av Thomas Zilling, leder i Sjukhusläkarforeningen, Sverige.
Artikkelen er tidligere trykket i Sjukhusläkaren i april 2011

K

nappast svarade jag något förnärmad, men professorn hade
fog för sina funderingar. Hans bekymmer var en äldre tysk läkarkår, som
tycker sig kunna allt, vägrar delta i
någon form av fortbildning. Hade vi
kanske något bra förslag?
Nej, jag hade inget förslag men var
givetvis något förvånad att Tyskland
med sitt obligatoriska fortbildningssystem med recertifiering hade denna
typ av problem.
Europeiska specialitetsföreningarna
på Europanivå (UEMS) är en brokig
organisation där yttersta beslutsrätten
ligger hos de nationella läkarförbund
ens representation i dess fullmäktige.

Detta färgar givetvis UEMS politik i
fortbildningsfrågan som innebär att
UEMS motsätter sig obligatoriska
fortbildningssystem baserade på
samlande av CME-poäng då detsaknas
bevis för nyttan av dessa. CME =
Continuing medical education).
Däremot har man bidragit till att
skapa ett ackrediterigsystem för
CME-poäng, för att ge en möjlighet
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«Lukrativ recertifiering
på väg att bli ett hot»
för kollegor från länder med obliga
toriska CME-system en möjlighet att
delta i kurser och konferenser utanför
det egna landet.
Lukrativ marknad
På en Europeisk marknad finns det
flera aktörer som gärna vill ställa upp
som ackreditörer och dela ut CMEpoäng för läkares fortbildning, inte
minst som detta innebar en betydande
möjlighet till inkomster för organisationen. Mot denna bakgrund bildade
UEMS ett ackrediteringsinstitut
under namnet EACCME® (European
Accreditation Council for Continuing
Medical Education). För att slå vakt
om marknaden registrerades både
namnet och varumärket ECMEC®
(European CME Credits).
ECMEC® har nu blivit hårdvaluta
på flera sätt inte minst genom att
generera betydande inkomster till
UEMS, tillgångar som behöver invest-

eras. Så kunde UEMS-ordföranden
Zlatko Fras stolt presentera inköpet
av ett äldre kontorshus inhandlat i
Bryssels bättre kvarter. UEMS vill i
denna byggnad skapa läkarprofession
ens hus i Bryssel där alla läkarorganisationer skall erbjudas kontorsyta.
Detta är något professionen länge
efterlyst och idén har gått under
beteckningen ”Domus Medica”.
Begreppet med fortbildningspoäng
kommer som så mycket annat från
USA och är idag varumärkesskyddat
av American Medical Association
(AMA) under namnet AMA PRA
Category 1 CreditTM. I dagsläget
finns ett avtal mellan AMA och UEMS
att en poäng i USA motsvarar en
poäng i Europa.
Poängen fördelas så att en timme
föreläsning eller konferens motsvarar
en poäng. Man kan max erhålla tre

poäng för en förmiddag och tre för en
eftermiddag i systemet, dvs. totalt sex
poäng för en dag.
ECMEC® blev ett hett debattämne
när UEMS arbetsgrupp avseende
CME/CPD träffades i Bryssel 8-9:e
april. Edvin Borman som sedan
många år leder arbetsgruppen vill nu
få till en förändring av värdet på
poängen genom att koppla krav på
interaktivitet i utbildnings insatsen.
Komplexa system motverkar syftet
En rad förslag presenterades som att
kursen eller konferensen skulle innehålla interaktivitet i form av en ”workshop” eller möjlighet till internetbaserat examination vid hemkomsten innan
poängen delades ut. Bra eller dåligt
kan man fråga sig? Men om syftet med
CME-poäng var att skapa möjligheter
för informationsutbyte över gränser så
kommer ett allt mer komplext och
invecklat system bara skapa motsatsen.
Man kanske ställer sig frågan varför
allt fler nationer i Europa jobbar
med obligatoriska recertifieringsystem
baserade på CME-poäng. En förklar
ing är att de nationer som går i frontlinjen har så kallade ”kammare”,
organsiationer drivna av professionen,
som av myndigheterna fått uppdraget
att ta över myndighetsrollen vid utfärdandet av specialistbevis.
För kamrarna blir det därmed en
utmärkt affärsidé att även verka som
recertifierande myndighet av landets
läkare som AMA gör i USA.
Motsvarande roll som kamrarna har i
flera europeiska länder har vi i Sverige
vår Socialstyrelse (SOS).
Det är SOS som utfärdar läkarlegitimationer och specialistbevis. Socialstyrelsen har inte varit intresserat av
att recertifiera enligt kammarmodell
utan fortbildning har tidigare regler
ats via Socialstyrelsens föreskrifter
SOSFS 2005:12 om ledningssystem
för kvalitet och patientsäkerhet.

Det är dessa föreskrifter som vi lutat
oss mot i kravet på en formaliserad
och strukturerad fortbildning för
läkare. Bekymmersamt är att SOSFS
2005:12 nu ser ut att ersättas av en ny
tunn ramföreskrift som i princip bara
kräver att hälso- och sjukvården skall
ha ett systematiskt kvalitetsarbete.
Ett svagt direktiv från Socialstyrelsen
innebär att flertalet vårdproducenter
kommer behöva luta sig mot ISOcertifiering i sitt kvalitetsarbete dit vår
fortbildning hör. Tyvärr är kravet på
ISO certifiering inte bindande och för
många små och säkert även stora
enheter kommer kostnaden för detta
arbete äta upp en stor del av budgeten.
Det var delvis resultatet när Sjuk
husen i Köpenhamnsregionen
ackrediterades.

Fortbildning ett arbetsgivaransar
När man nu kokar ner frågan om
läkares fortbildning och dess reglering
så gäller det att inte göra saker för
komplicerade. Vår politik är att fortbildningen är ett arbetsgivaransvar.
Med en sämre föreskrift från Socialstyrelsen som regelverk är det hög
tid att kräva,”SPUR-liknande” inspektioner av läkares fortbildning, ledda
av professionen.
Thomas Zilling,
ordförande i Sjukhusläkarföreningen
Fotnot: SPUR = En strukturerad
kvalitetsinspektionsverksamhet av
ST-utbildningen i Sverige.

Svenska läkare får allt minde fortbildning!
Sveriges Läkarförbund rekommenderar att specialister skall ha möjlighet till tio
dagars extern fortbildning (kurser och konferenser) per år och en halv dags egen
intern fortbildning i veckan. Sedan 2004 genomförs årligen en fortbildningsenkät för
att följa upp hur rekommendationen efterföljs och dels utvärdera konsekvenserna av
det 2004 tecknade avtalet mellan dåvarande landstingsförbundet och läkemedels
industriföreningen och Swedish Med Tech om samarbetsformerna mellan profes
sionen och industrin. Enkäten visar att antalet dagar som läkare ägnar åt extern fortbildning sjunker. Även tiden som läkare ägnar till egen fortbildning, som exempelvis
litteraturstudier, minskar. Framför allt gäller detta läkare i bristspecialiteter som får
allt mindre kompetensutveckling och som skäl till detta anges tidsbrist.
För att öka kunskapsläget och medvetenheten av behovet av kontinuerlig fortbildning av läkare har Svenska Läkaresällskapet tillsammans med Sveriges Läkarförbund tagit fram en skrift om fortbildning enligt CPD begreppet. Bland författarna finns Professor Janet Grant och Stefan Lindgren ordförande i World
Federation of Medical Education. Skriften kan laddas hem i sin helhet från
http://www.sls.se/Global/cpd2011.pdf
Sverige har haft ett bra författningsstöd för läkares rätt till fortbildning i
Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
Dessa ersätts med nya vid årsskiftet som är otydliga och diffusa.
Mot bakgrund av detta och efter tidigare fullmäktigebeslut vill Sveriges läkarförbund införa en inspektionsverksamhet med fokus på struktur och process ute
i verksamheten och därigenom vända den negativa trend som vi kunnat notera.
En nyligen bildad arbetsgrupp jobbar med att skapa en fungerande modell av
klinikinspektioner med SPUR-verksamheten1 som förebild. Den svenska
modellen för inspektionsverksamhet av läkares fortbildning vill lägga fokus och
ansvar på arbetsgivaren och inte på den enskilde läkaren.
1. SPUR, specialist utbildnings rådet, organisation som följer upp struktur
och process av vidareutbildningen i Sverige genom för verksamheten
obligatoriska klinikinspektioner.
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Spørsmål ved tiltredelse i
Overlegeforeningens styre
1. Om bakgrunn
2. Din motivasjon for å la deg velge inn i Of?
3. Det er trange tider og stort tempo i prosesser – klarer man å ivareta tillitsvalgt oppgavene?
4. Med plass i Overlegeforeningens styre - hva vil du oppnå i denne perioden?

Marieke Claessen, HTV Vestre Viken Drammen
 roningen. Startet som LIS lege i
G
NL men flyttet til Drammen i 2002
og har siden jobbet på Kvinneklinikken der. Godkjent spesialist Gyn og
fødselshjelp i 2008. Jeg er gift og har
to døtre på 7 og 11 år. Glad i å synge i
koret mitt, friluftsliv og være sammen
med familien min. Har vært aktiv TV
i mange år, først Ylf og nå Of for
Drammen sykehus VVHF.
synes at jeg fremdeles har mye å
2 Jeg
lære i forhold til mine oppgaver som
TV og tror styrevervet kan være til
nytte. Håper også å kunne bidra i
arbeidet Legeforeningen gjør for
medlemmene sine. Synes det er en
ære å bli valgt inn og håper jeg kan
etterlate noen spor... Ikke minst for
alle kvinner i faget!
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gjennomført i større tempo enn før.
Dette krever at en følger prosessen
tett og passer på at regelverket angående involvering følges. Frikjøpsprosentene tilsvarer dessverre ikke faktisk
antall timer man bruker som TV. Jeg
må nok prioritere de viktigste prosesser og rekker ikke overalt. Det er
viktig å forbedre kommunikasjon
med TV på alle linjer slik at tilbakemeldingene til sykehusledelse er godt
forankret og en kan delegere noen
oppgaver.
styreperiode ønsker jeg
4Iå kommende
oppnå større fokus på videre- og
etterutdanning for overleger slik at vi
kan forhindre at dette blir en salder
ingspost pga dårlig økonomi. Jeg skal
også stille som kontaktperson mellom

Marieke Claessen

siste årene merker jeg at omstilog oppvokst i Nederland i 1972.
3De
1 Født
lingsprosessene samt budsjettkutt blir
Gjennomført medisinstudiet i

TV på HF i min region og styret
slik at jeg kan videreformidle aktuelle
problemstillinger. Håper også å kunne
delta i pågående diskusjon om nytt
lønnsystem for overleger og mål for
neste års forhandlinger.
Gleder meg!

Odd Grenager, Ass FTV / avd TV
rurgi1995. Overlege kar- og thorax
kirurgisk avd Ahus fra 1995. Kvalitetsveileder kir avd Ahus, ass avd overlege
kir avd Ahus 1998-2003. Lederut
danning i Østfold, Dnlfs modulkurser
og ”Ole Berg kurs” 2000. Avdelingstillitsvalgt, FTV Ahus 2007 til 2010.
Nå ass FTV og avd TV.
Of: Har sittet i Ofs
2 Motivasjon
landsråd og vært landstyrerepresentant 2010/11. Synes Of er en viktig
forening der det er god informasjonsflyt og gode diskusjoner med kollegaer fra andre spesialiteter og landsdeler. Felles problemer er ofte både
en felles trøst og gir muligheter til å
finne løsninger sammen med kollegaer. Har prøvd å formidle våre erfar
inger fra Ahus med et nybygd og også
nyorganisert sykehus for å ”advare”
andre slik at Ofs TV er våkne i alle

omstillingsprosesser og engasjerer seg
i disse ved eget foretak.
TV-oppgaver: Det er vanske3 Ivareta
lig å motivere til tillitsvalgtarbeid
innenfor en travel hverdag. Vanskelig
på avdelingsnivå å få satt av noe tid i
det hele tatt. Of må jobbe videre med
å få til frikjøpsordninger lokalt, og
også klargjøre for arbeidsgiver hvilke
rettigheter man har som TV, og at
dette bl a innebærer at TV skal få
anledning til å gjøre tillitsvalgtarbeid!
Tror også at mange TV ikke er klar
over og ikke kjenner regelverket,
Kursing i Ofs regi er derfor uhyre
viktig. Gode TV- kurs stimulerer til
godt TV-arbeid!
Fortsatt kamp for at arbeids4 Oppnå:
forholdene i spesialisthelsetjenesten
må sikre god rekruttering til denne.
Sykehusene må organiseres slik at det
blir gode møter mellom oss som leger

Odd Grenager

Cand med Trondheim
1 Bakgrunn:
1981. Spes gen kir 1989, karki-

og pasientene. Jeg er bekymret for
en samhandlingsreform uten klare
avgrensninger av ansvar mellom 1.
og 2. linje-tjenester, samt manglende
finansiering til spesialisthelsetjenesten.
Manglende praktiske, fungerende
seniorpolitiske tiltak i sykehusene
bekymrer meg, ikke bare på grunn
av egen alder!

Randulf Søberg, Konserntillitsvalgt HMN
på Østlandet og siste 11 år ved St. Olavs
hospital. Foretakstillitsvalgt ved St.
Olav siden 2004. Konserntillitsvalgt for
Akademikerne i Midt-Norge fra 2004
til 2007 og nå på ny KTV fra september
2011. Leder av Legeforeningens regionutvalg Midt-Norge siden 2006, styremedlem i Sør-Trøndelag legeforening
2004 til 2011. Har i de siste årene sittet
i Legeforeningens landsstyre og Overlegeforeningens landsråd.

2

Etter spennende år som tillitsvalgt
på flere nivåer innehar jeg erfaringsgrunnlag og tanker, som kan være et
godt bidrag i styret til gode debatter
og beslutningsgrunnlag for felles
skapets beste.

er stort og tidene oppleves
3Tempoet
som trange, men vi må samtidig

registrere at vi arbeider i et av verdens
rikeste land med betydelige midler
inn i offentlig helsetjeneste – det er
mange i både u-land og i den rikere
del av verden, som misunner oss både
vår velstand og vårt helsevesen. Overlegeforeningen må prøve å bidra til at
den videre utvikling blir til beste for
samfunnet, pasientene og medlemmene.

Randulf Søberg

i anestesi og ØNH – arbeidet
1 Spesialist
ved flere større og litt mindre sykehus

er i likhet med
4 Overlegeforeningen
moderforeningen både en fagforening
og en fagpolitisk forening og Ofs seks
definerte fokusområdene avspeiler
dette. I min tid som tillitsvalgt er det
noen områder som har vært spesielt
viktig for meg å jobbe med. Det har
vært ledelse, kompetanseutvikling,
arbeidstid/arbeidssted/arbeidsmiljø,
legers lønnsutvikling og til sist, men
ikke minst seniorpolitikk. Det meste
av dette dekkes av fokusområdene for

perioden 2011 til 2013 og ledelse er
kanskje det aller viktigste – da det
betyr så mye for alle andre områder.
Samtidig er det viktig å understreke at
styrearbeid er et arbeid i et kollegium
og kollegiet er forpliktet over for
landsrådet og ikke minst medlemmene og hele styret skal måles på hva
det får til i perioden.
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Bûche de Noël
8-10 personer

Langpanne ca 30 x 23 cm, smøres med olje/smør og
legg bakepapir på bunnen. Sett ovnen på 200 grader
(over- undervarme)

Av Marieke Claessen

Kake:
4 egg
100 gr. sukker
75 gr. hvetemel
1 ts bakepulver
2 ss kakaopulver
Glasur:
150 gr. mørk sjokolade
2 eggeplomme
1,5 dl melk
125 gr. smør
4 ss melis
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1. Start med kaken. Bland alle egg og sukker 10 min i maskin. Ta hvetemel
+ bakepulver + kakaopulver gjennom en sil opp i bollen og bland dette
sammen ved bruk av en spatel. Spre kakeblandingen ut i langpannen og
stek 12 min på 200 grader. Snu kaken opp ned på et stykke bakepapir
hvor du har strødd ut noe sukker. Dra det andre bakepapiret fra kaken og
skjær til rette kanter. Så ruller du hele kaken tett sammen i bakepapiret.
Legg på rist til avkjøling.
2. Gå så videre med glasuren. Del sjokolade i små biter og la det smelte
i liten bolle ”Au bain marie”, bland dette sammen med melk og eggeplommene. La det koke til det blir tykk i konsistens. La det så kjøle ned
med et lite stykke fuktig bakepapir på toppen av bollen. Bland smør og
sukker sammen til en luftig masse, deretter blander du dette sammen
med sjokoladen.
3. Rull ut kaken. Bruk 2/3 del av glasuren og fordel dette jevnt over kaken. Rull
sammen kaken og fordel resten av glasuren over kaken. Når det har stivnet
litt bruker du gaffel til å gi kaken et ”bark” mønster. Pynt med litt melis på
toppen, evt. litt ekstra julepynt og hvit glasur på enden til å vise årringene.
Håper det smaker!

Bokanmeldelser
Jeg har valgt to bøker. Det nærmer seg jul og ønsket om å krølle seg opp
i sofahjørnet og finne roen med en roman øker dag for dag. Samtidig
lever vi i en travel tid med mange oppgaver både på jobb og hjemme. Vi
har kontinuerlig interaksjoner med andre mennesker, ofte er det gledesfylt,
noen ganger føles det besværlig. Disse to bøkene er valgt fordi de
begge er store leseropplevelser samtidig som det er lett å få tid til dem.
Den ene er en av verdens beste romaner - og vel verdt den stille stunden
i sofaen, den andre inneholder lærdom fra en av verdens største ledere
og handler om menneskelig samspill og kunsten å lede andre.
Hege Gjessing, president i Dnlf.
F. Scott Fitzgerald:
Den store Gatsby

Richard Stengel:
Mandela’s Way, Lessons on Life

Denne boken er en perle som
avsluttes med følgende setning:
«Slik kjemper vi oss fremover,
som et skip i motstrøm, - og føres
ustanselig bakover mot fortiden.»
Mange av dere har kanskje lest
den. Hvis det er lenge siden
anbefaler jeg å hente den fram
igjen, historien er så god, setning
ene så perfekte og lengden så
passe at dette er en av de bøkene
man kan lese flere ganger.
Fitzgerald beskriver omgivelsene
og personene på en måte som
fascinerer, skaper en mystisk
spenning og gjør at det er vanskelig å legge boken ned. Historien
spiller på kontrasten mellom det
glamorøse og overfladiske ytre
livet og det skjøre, kjærlighets
søkende indre. Det er i bunn og
grunn en trist historie, og når den
er lest ferdig, blir den hengende
igjen fordi den har truffet noe
som de fleste av oss kjenner oss igjen i.

Jeg anbefaler denne boken fordi jeg
mener at dere alle er ledere selv om
det ikke alltid er eksplisitt. Som
overleger vil det dere står for og
måten dere er på, bevisst eller
ubevisst, ofte ha stor effekt på andre
mennesker. Dere har muligheten til
å inspirere og løfte fram det beste i
andre mennesker, og ved å gjøre det
kan dere skape store ringvirkninger.
Nelson Mandela har vært et av mine
forbilder i mange år. Han klarte noe
av det som er vanskeligst for oss
mennesker: Fullstendig tilgivelse.
Han skjønte at vi ikke oppnår noe
alene, men at vi oppnår gjennom
andre - alltid. Det fine med denne
boken er at den har kapitler som
står fint alene og det går derfor an å
lese i den nå og da. Jeg bruker den
når jeg trenger ekstra inspirasjon.
Den er lett i språket og med
historier fra Mandelas liv knyttet
sammen med prinsipper for ledelse.
Den er en av de beste ledelses
bøkene jeg har lest, og den jeg for
tiden oftest vender tilbake til.
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Anbefalt lesning:
«Competing logics in hospital mergers
- The case of the Karolinska University Hospital»
Karolinska Institutet 2011.

Grunnen til oppmerksomheten den
fikk er naturligvis den sterkt kritiske
gjennomgangsmelodien. ”Fusjon” er
en trend som alt annet, man oppnår
stort sett ikke de ambisjoner man har
verken økonomisk, faglig eller fra et
effektiviseringssynspunkt. Det fore

ligger en god del kunnskap om dette
– som man ikke tar hensyn til ved at nye
prosjekter igangsettes. Motivasjonen for
sammenslåing er først og fremst økonomisk og politikere handler ut fra
myten om ”at fusjon er bra”. Der man
hadde i noen grad positive erfa
ringer også, foregikk prosessen som
en ”bottom up” manøver – ikke en
”top down”, som er den modellen
som nesten alltid gjelder.
Choi har sin bakgrunn fra nærings
livet, men kom til helsevesenet og
merket at de modeller hun var vant til
å jobbe med i liten grad kunne anvendes – dr gradsarbeidet er et resultat av
at hun fant å måtte studere ”offentlig
sektor” for å skaffe seg nødvendig
kunnskap. Hun har økonomieksamen
fra Stockholms Handelshögskola og
med sin gründererfaring regnes hun
blant Sveriges ”125 mäktigaste
kvinnor”.

SATABLAD

E_XSERVE_

1:N:N_Ove
rlegeforenin

g:89344_o

verlegen 4_20
11:tekst:x_
x_Egg

e-Arild-Anb

efalt lesnin
g.doc

x

Foto: Johanna Henriksson

Dr gradsarbeider er ikke tradisjonelt
noe man anbefaler som lesning i julemåneden, men denne er så aktuell og
engasjerende lesning at den bør fremheves. Julen kan være en god tid for
denne. Soki Choi er forsker og disputerte på temaet sykehusfusjoner inneværende år – gradsarbeidet vakte mer
enn vanlig oppmerksomhet. I nabolandet har man gjennomført flere
store fusjoner siden 80 og 90-tallet
og de har høstet bitre erfaringer.
Arbeidet tar for seg den eksisterende
internasjonale forskningen på området
(hva vet vi?) og Stockholms-prosessen
er det ”case” hun tar for seg.

Denne anbefaling er oversendt som
Overlegens julehilsen til politikere og
regionale styrer som bidrag til deres
videre og etterutdannelse, vederlagsfritt og uten industriell finansiering.
Red.

www.sjukhuslakaren.se/2011/04/27/ ”tre-av-fyra-sjukhusfusioner-misslyckas”
(artikkel i Sjukhusläkaren nr 4 2011 presenterer arbeidet nærmere )

VÅRKURSET 2012

25. - 26. april 2012
Rica Nidelven Hotel, Trondheim
Det blir også landsrådsmøte med ordinære saker
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Døden, skal vi danse?
- Døden må være mer til stede i livene våre som ei vaksine mot å ta livet
som en selvfølge. Vi mennesker har mye å tjene på å være ærlig i forhold til
døden, og som leger må vi tørre å møte den sammen med våre pasienter.
Av Tove Myrbakk

D

et var en sprudlende professor
med diagnosen ”for tiden frisk”
som møtte en lyttende og engasjert forsamling i Bodø i slutten av februar. Medisinsk Filosofisk Forum Nord (MFFN)
hadde bedt Per Fugelli være førstemann
ut i vårens møteserie. Det viste seg å
være en god ide. Folk møtte i hopetall.
Det var stoler til rundt 110 og rundt 70
måtte stå eller sitte i vinduskarmen.
- Det kom en god del flere enn vi hadde
regnet med på forhånd. Dette var for
umets første møte og Per Fugelli appellerer helt klart til mange. Vi valgte å
forhåndsannonsere møtet først og
fremst til helsepersonell. Allikevel kom
det så mange. Det var morsomt, sier en
fornøyd leder Eirik Hugaas Ofstad.
Samlet på Røst for å snakke om døden
Allerede i 2005 fikk Fugelli det han
kaller tenning på døden. Han samlet
en gjeng professorer på Røst for å
fiske skrei og snakke om døden.
- En journalist hadde fått snusen i
dette og tok kontakt. Da hun skulle
selge saken til bladet ”Vi over 60”
mente redaktøren at døden ikke var
interessant for deres lesere. Da
bestemte jeg meg for å skrive bok.
Han samlet stoff til boka over fem år.
Sommeren 2009 fikk tematikken en
ny dimensjon da det ble oppdaget at
han hadde en kreftsvulst i tykktarmen.
- Når man blir alvorlig syk går man
litt fra forstanden. Identiteten blir tatt
fra en. Plutselig lå jeg der, uten sløyfe
og ble vasket i rumpa. Det er ei nyttig
erfaring å ha med seg.

Svulsten var så stor at de måtte operere umiddelbart. Underveis ble det
oppdaget spredningsvulst i venstre
lunge. Som alvorlig syk pasient fikk
han et møte med norsk helsevesen
som har gjort ham litt betenkt.
Møtte en stim av engangsleger
- Mye er veldig bra. Vi har et rettferdig
helsevesen i dag som gir menneskene i
landet førsteklasses behandling, og det
må vi passe på slik at vi ikke mister det.
Vi har et høykompetent helsevesen som
er rik på kompetanse og teknologi, men
jeg gjorde en skummel erfaring. Som
alvorlig syk pasient møtte jeg 37 leger
på ett år, og de fleste av disse møtte jeg
kun en gang. Disse engangslegene har
ingen muligheter for å gi alvorlig syke
den tryggheten de trenger på sitt mest
sårbare. Jeg lengtet etter en lege som
var min, og som kjente meg og sykdomsbildet mitt.
Dette mener han må gjøres noe med
og utfordrer Legeforeningen til å ta
grep og kreve faste leger til noen av de
alvorlig syke pasientene på sykehus.
- Leger lider av en kollektiv panikkangst for døden. Kanskje er det noe i
usårbarheten ved legerollen. Medisin
ens prosjekt er liv. Døden er medisin
ens nederlag. Det fører til fortielser og
en rutinemessig og sløv forlengelse av
livet. Vi må beholde retten å regissere
vår egen død. Medisinsk personell må
ikke gjøre døden til en medisinsk
diagnose. Det er farlig og fremmed
gjørende. De skal ha hundre prosent

respekt for at det er den enkeltes død
og være til stede som medhjelpere.
Døden er vårt største nederlag
I boka ”Døden skal vi danse?” spør
han seg hvorfor vi mennesker tåler
døden så dårlig.
- Kanskje er det det at døden er ei
brutal motmelding mot de verdiene
vi bygger livene våre på i dag. Døden
blir selve antitesen til våre prioriter
inger. Vi dyrker styrke her i Norge
og forakten for svakthet ligger i kjølvannet her. Da blir døden fort vårt
største nederlag.
Fugelli mener døden også kan være
helsegivende og har i boka med 17 av
dødens lyspunkter.
- Døden avgrenser livet slik at det får
kvaliteter og den energien som gjør oss
så glade i livet. Tenk hvis vi skulle leve i
22 000 år. Hvor annerledes ville ikke
alt blitt? Jeg tror at vi kan bli snillere
av å reflektere over at vi skal dø. Det
kan hjelpe oss til å leve litt mer vesentlig og klokere, sier Per Fugelli.
Per Fugelli og hans refleksjoner over
helsevesenets møte med døden engasjerte de rundt 180 som deltok på det
første møtet i Medisinsk Poliklinikk
Nord.
Mer informasjon om Medisinsk
Poliklinikk Nord finner dere på
www.nordland-legeforening.no
og på Facebook.
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l og svar

Spørsmå

Av Signe Gerd Blindheim, fagsjef avdeling Jus og arbeidsliv/
sekretariatsleder i Overlegeforeningen.

Varsling
Bestemmelser om varsling i lov- og avtaleverk regulerer arbeidstakeres
rett og plikt til å si fra om kritikkverdige forhold i virksomheten.
Vi finner slike bestemmelser i: Arbeidsmiljøloven § 2-4, § 2-5 og § 3-6,
Helsepersonelloven § 17 og Spesialisthelsetjenesteloven § 3-3.

A. Varslingsretten
etter arbeidsmiljøloven
Varslingsretten etter arbeidsmiljø
loven omfatter ”kritikkverdige forhold”. Som kritikkverdige forhold
regnes blant annet:
• straffbare forhold eller forhold som
på annen måte bryter lov eller forskrift, som f.eks, korrupsjon eller
forurensning
• forhold knyttet til arbeidsmiljøet,
som for eksempel diskriminering
eller trakassering
• brudd på etiske retningslinjer som
er kjent i bedriften (merk at forhold
en arbeidstaker mener er kritikkverdig kun ut fra sin egen personlige
etiske overbevisning faller utenfor.)
• brudd på allmenne etiske standarder
Krav om forsvarlig
fremgangsmåte ved varsling
Den potensielt store skadeeffekten
varsling kan ha for virksomheten, har
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medført at man i loven har satt inn
et krav om at fremgangsmåten ved
varsling skal være forsvarlig. Dette
innebærer blant annet at arbeidstaker
med måten det varsles på, har tatt
tilbørlig hensyn til arbeidsgivers og
virksomhetens saklige interesser.
Dersom varslingen har foregått på en
forsvarlig måte er man beskyttet av et
lovfestet vern mot gjengjeldelse fra
arbeidsgivers side.
Intern varsling
Intern varsling betyr at man sier fra
om det kritikkverdige forholdet
internt i virksomheten gjennom de
kanaler det er naturlig å gjøre dette,
som oftest til nærmeste leder eller
andre som i følge interne retnings
linjer skal ta imot slike henvendelser.
Innsending av avviksmeldinger vil
normalt også sees som intern varsling
og har samme vern mot gjengjeldelse
som annen varsling.

Ekstern varsling
Ekstern varsling er formidling av
informasjon om kritikkverdige forhold ”ut av huset”. Det kan være til
media, tilsynsetater eller til andre
organer utenfor virksomheten; også i
form av blogging, hjemmesider og
ekstern e-post. I vurderingen av om
ekstern varsling har vært forsvarlig
legges følgende momenter til grunn:
• Arbeidstaker som varsler om et
kritikkverdig forhold må være i god
tro om at det faktisk foreligger et
kritikkverdig forhold.
Dette krever et visst minimum av
forundersøkelser; man kan ikke gripe
tak i ethvert rykte og spre det videre
eksternt før man har gjort de undersøkelser man har mulighet til å gjøre
ut fra egen posisjon og tilgang til
informasjon på varslingstidspunktet.
Det vil ikke ha betydning for forsvar-

lighetsvurderingen dersom det i ettertid viste seg at man tok feil, så lenge
man var i god tro da varslingen fant
sted.

forbudt. Men for at man skal være
vernet mot gjengjeldelse må man ha
varslet om et kritikkverdig forhold på
en forsvarlig måte.

• Varsling bør først sendes internt
Dette vil i de fleste tilfeller også være
det beste både for arbeidsgiver,
arbeidstaker og arbeidsmiljøet. Dersom det finnes interne varslingsrutiner ved virksomheten må arbeidstaker
ha meget gode grunner for å varsle
eksternt uten å ha fulgt de interne
varslingsrutinene i forkant; for
eksempel ved alvorlige
kriminelle forhold,

Gjengjeldelse er alle negative reak
sjoner som kan knyttes opp til varsl
ingen, eksempelvis oppsigelse,
omplassering, fratakelse av arbeidsoppgaver, lønnsreduksjon etc.

Arbeidsmiljøloven
§ 3-6 stiller krav
om at alle virksomheter av
en viss
størrelse
skal ha
interne varslings
rutiner. Alle helseforetak
og kommuner vil for eksempel
omfattes av plikten til å ha varslingsrutiner.
• Ytringer utover egen arbeidsplass
bør ha allmenn interesse
Allmennheten kan ha interesse i et
visst innsyn i hva som skjer på den
enkelte arbeidsplass, for å føre kontroll med bruk av ressurser, lovbrudd,
kvaliteten på ytelser osv. Ytringer som
kan forsvares ut fra et slikt perspektiv
bør ha et sterkere vern enn andre
ytringer. Dersom det man varsler om
har allmenn interesse vil dette derfor
tale i favør av arbeidstaker i forsvarlighetsvurderingen.
Ekstern varsling til tilsynsmyndig
heter og andre offentlige myndigheter
er alltid forsvarlig. Varsling i tråd med
varslingsplikt vil også alltid være forsvarlig.
Vern mot gjengjeldelse
Gjengjeldelse mot arbeidstaker som
har varslet i samsvar med loven er

B. Varslingsplikt etter
helsepersonelloven § 17
Helsepersonelloven § 17 pålegger
helsepersonell en plikt til å gi tilsynsmyndighetene informasjon om forhold som kan medføre fare for
pasienters sikkerhet.
Det er tilstrekkelig at forholdet
innebærer en mulig fare; det er ikke
nødvendig at skade har inntrådt.
”Fare for pasienters sikkerhet” skal i
henhold til helsepersonellovens forarbeider tolkes strengt og innebærer at
forholdet må være av en slik art at det
er påregnelig/sannsynlig at pasientens
helsetilstand kan forverres eller at
pasienten påføres skade, smitte o.l.
Med ”forhold” menes tiltak, rutiner,
teknisk utstyr, svikt og mangler i
organiseringen av tjenesten, herunder
manglende helsepersonell. Det kan
også være enkeltpersoner som på bakgrunn av manglende personlige eller
faglige kvalifikasjoner representerer
en alvorlig fare for pasientens sikkerhet, f.eks. på bakgrunn av psykiske
lidelser, rusmiddelmisbruk, mangl
ende oppdatering av faglige kvalifikasjoner eller manglende vilje til å innrette seg etter egne kvalifikasjoner.
Helsepersonellet skal varsle til
Helsetilsynet i fylket.
Dersom man er i tvil om det er
grunnlag for en slik varsling, anbefales
at det tas telefonisk kontakt med
Helsetilsynet i fylket, eller med Jus
og arbeidsliv i Legeforeningen.

C. Varslingsplikt etter spesialist
helsetjenesteloven § 3-3.
§ 3-3. Meldeplikt til Helsetilsynet i
fylket
Helseinstitusjon som omfattes av denne
loven, skal snarest mulig gi skriftlig
melding til Helsetilsynet i fylket om
betydelig personskade som voldes på
pasient som følge av ytelse av helsetjeneste
eller ved at en pasient skader en annen.
Det skal også meldes fra om hendelser
som kunne ha ført til betydelig personskade.
Departementet kan gi forskrift om innsendelse av meldinger som nevnt i første
ledd, og om det nærmere innholdet i slike
meldinger. Departementet kan også
bestemme at helsetjenester som ikke er
knyttet til helseinstitusjon, skal omfattes
av meldeplikten etter første ledd.
Bestemmelsen pålegger helseinstitusjoner en plikt til å gi skriftlig melding
til Helsetilsynet i fylket om betydelig
personskade på pasienter dersom
årsaken er knyttet til ytelse av helsetjenester eller at en pasient skader en
annen.
Det er skadepotensialet i selve hend
elsen som er utslagsgivende for om
meldeplikt utløses eller ikke. Begrunnelsen for meldeplikten er først og
fremst å bidra til å belyse hvorfor et
uhell eller nesten-uhell skjedde, for
så å forebygge at tilsvarende hendelser
skjer igjen. Bestemmelsen må ses i
sammenheng med kravet om å ha
rutiner for avviksbehandling som
følge av internkontrollplikten, jf.
lov om statlig tilsyn (tilsynsloven)
§ 3 om internkontroll og forskrift
20. desember 2002 nr. 1731 om
internkontroll i sosial- og helse
tjenesten.
Bestemmelsen omfatter alle helse
institusjoner, også private.
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FaMe
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.)

Etterutdanning,

- et område fylt med dilemmaer
• Aktuelle lover og regler sier at leger skal oppdatere seg kontinuerlig
• Det er et ledelsesansvar å legge forholdene til rette
• Hva gjør vi med de som ikke gjennomfører slik utdanning, eller ikke består eksamene?

V

i er allerede langt inne i et nytt
foreningsår, og jeg har fått
gleden av å lede FaMe i ytterligere
to år sammen med Marit Hermansen,
nyvalgt leder av Norsk forening for
allmennmedisin.

Av leder i FaMe, Rolf S. Kirschner

Det var, naturlig nok, en relativt stor
utskiftning iblant de 20 medlemmene
i FaMe, som representerer de 44 fagmedisinske foreningene. De fagmedisinske foreningene skifter som regel
ledelse oftere enn yrkesforeningene
og fylkesavdelingene. Kombinasjonen
av en sykehusspesialist og en allmennlegespesialist syntes såpass vellykket i
forrige periode at dette ble gjentatt,
og så får vi håpe på fortsatt framgang
for de fagmedisinske fagene innad i
Legeforeningen.
På den første samlingen medio
oktober ble aktuelle emner for de
kommende fagmedisinske seminarene
drøftet. Det første av disse skal finne
sted allerede som en del av Legeforeningens planlagte lederseminar i
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november, og det ble bevilget noe
ekstra midler slik at alle FaMes
medlemmer i tillegg til alle de inviterte fagmedisinske lederne kunne
få være tilstede.
Det var mange som mente at ”etterutdanning” var et aktuelt emne. Dels
synes det å ligge føringer for dette,
etter at alt styret med videreutdann
ingen og direktoratets overtakelse av
spesialistgodkjenningen med Dnlf
som ”konsulenter” nå hadde lagt seg.
Ikke minst har diskusjonen om kostnader til nødvendig, livslang læring
og opphøret av kommersiell støtte fra
1. januar 2012 aktualisert mange sider
ved temaet. Etterutdanning er i tillegg
en sak som Legeforeningen har ”på
pulsen”, kall det ”pro-aktivitet”.
Etterutdanning diskuteres ivrig i
internasjonale fora, som for eksempel
UEMS/AEMH og CPME.
Det er uomtvistelige fakta at alle
aktuelle lover og regler sier at leger
skal oppdatere seg kontinuerlig, og

FaMe
at legeyrket er ”livslang læring”. Like
klart er det at det er arbeidsgivers
ansvar at dette kan finne sted. Det
er et ledelsesansvar å gi økonomisk-,
arbeids- og organisasjonsmessig
handlingsrom for at slikt skal finne
sted. Heldigvis er det svært få leger
som ikke er interessert i å opprettholde sin kompetanse.
Etterutdanning er så mye mer enn
”kurs og kongresser”. I engelsk terminologi går diskusjonen på ”CME
continous medical eduaction versus
CPD- continous professional
development. Jovisst er det kurs og
kongresser, men det er også forskning,
praktiske ferdigheter, kvalitetsarbeid
og fagutvikling, undervisning peda
gogikk ”peer review”/ gjensidige
avdelingsbesøk, hospiteringer og
”benchmarking”, medisinsk etikk og
moral (kanskje særlig viktig i vår tid),
organisasjonskunnskaper/-psykologi
og ledelseskompetanse. Mye av dette
er lite målbart. Her møter vi et
første dilemma: hvordan måle
kvalifikasjonene?

Tredje dilemma: hva gjør vi med
kollegene som ikke består? Pareto
sier at 80/20 regelen gjelder - det vil
til enhver tid være 20% som ikke
består - akkurat som noen av oss har
følelsen av at det er 20% av kollegene
som aldri viser seg på faglige møter.
Relegerer vi dem? Fratar dem still
ingen? Reduserer vi lønnen, eller
hever vi forsikringspremien deres?
Tar vi dem inn på kontoret og vei
leder dem, leder dem gjennom opp
gavene? Har vi råd til å miste stjerneoperatøren vår bare for at hun ikke er
interessert i organisasjonsutvikling?
Her er det nok av spørsmål å ta del i.
Sentralstyret har oppnevnt et utvalg
som skal se på etterutdanningen. Det
er bredt sammensatt og vil måtte
arbeide raskt dersom det skal kunne
legges fram noe allerede på landsstyremøtet i 2012. Det er viktig at alle
deler av foreningen diskuterer dette
viktige emnet, og henter inn kunn-

skap både fra ”land det er naturlig å
sammenlikne seg med”, og fra internasjonale kilder der en finner andre
helsepolitiske føringer.
Uten sammenlikning for øvrig betyr
jo ikke det at vi skal ta etter alt det de
andre gjør, som f. eks å slå sammen
virksomheter uten å gjøre et grundig
forarbeid, forberede organisasjonsmessige-, bygningsmessige- og kommunikasjonsmessige faktorer, og
avsette tilstrekkelige midler til et
formidabelt mellombels kostnadstrykk, slik at både lederes, brukeres
og forbrukeres interesser blir ivaretatt
i løpet av prosessen. Hvis noen tror at
det er OUS jeg snakker om, så er det
feil. Nei, jeg peker på de første vitenskapelige evalueringer av NAV-reformen som nå er kommet, som viser at
lite eller intet er vunnet, pga dårlige
forberedelser, dårlig økonomisk ryggrad og sviktende kommunikasjon inkl.
IT. Men det kunne vært………….???

Legeforeningen har i mange år har
vært en motstander av obligatorisk
etterutdanning målt med eksamener,
tall og annen kvalifisering. Men
foreningens løsninger med ”frivillige”, ofte kollegabaserte opplegg som
”Leif” og Leif-IT” har langt fra har
vært suksesser. UEMS har sitt EACCME som godkjenner kurs og kongresser for vektede poeng, tilsvarende
det amerikanske opplegget. Men hva
dette egentlig måler er diskutabelt
- og mye av innholdet nevnt ovenfor
kan ikke måles i poeng/tall/skalaer
etc. Da ser vi dilemma nummer to:
Er løsningen da bare eksamener
med jevne mellomrom? Og hvis så
er - hvem skal lage oppgavene som
resten skal løse- oppgaver som fanger
opp alle de begrepene og disiplinene
nevnt ovenfor?
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FaMe

SAMHANDLING
– hva er nå det?

• Allmennmedisinsk kunnskap er sjonglørens kunst
• Du må ha evnen til å holde mange baller i luften på en gang
• Skal makeligheten fordrives må vi gjøre noe med makelig livsførsel
Av Marit Hermansen, leder i NFA

S

om leder i Norsk forening i allmennmedisin siden 1. september i
år, er det hyggelig å bli invitert til å
skrive i Overlegen. Jeg har tenkt på
hva som ville være interessant for dere
lesere å høre fra min forening og mitt
fag. Da er det ett ord som presser seg
fram, og det er samhandling.
Det er nok ett av disse ordene som
gjør mye av seg i en periode og som
kanskje senere blekner hen; som
bærekraftig, sømløs, sinnssykt med
flere. Men det er et ord i tiden. Ordet
er selvfølgelig knyttet opp mot en
reform som kommer kjørende i hurtigtogsfart mot oss, men det har også
betydning utover reformens tittel.
Det er et ord som er viktig for for
holdet oss imellom – overlegen og
fastlegen. Håper jeg.
...itte akkurat urban
Jeg bor på Namnå, i en liten kommune som heter Grue – midt i Solør.
Jeg er fastlege i samme kommune,
legevaktsjef i en interkommunal legevaktsentral i Solør og kommuneoverlege i et interkommunalt samarbeid
om miljøretta helsevern og smittevern. Bondekone og mor til tre etterhvert store barn.
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Jeg er derfor klart en distriktenes
dame. Men selvom Solør er “itte
akkurat urbant”, så ligger vi midt
på tjukkeste Østlandet med korte
avstander og mange sykehus tett
rundt oss – som hakka møkk. Derfor
er jeg også en dame av sentrale strøk.
For tiden har jeg permisjon fra nesten
alt dette, for å være leder i NFA Norsk forening for allmennmedisin.
Det statlige målet
Når vi trykker på knappen for Samhandlingsreformen 1. januar, om få
måneder, tror jeg ikke himmelen
skifter farge. Det blir ikke det store
jordskjelvet. Men jeg har et håp for
reformen - og da må vi tilbake til
intensjonene!
Målet med reformen er å redusere
sosiale helseforskjeller og at alle skal
ha et likeverdig tilbud om helse- og
omsorgstjenester uavhengig av bosted,
personlig økonomi, kjønn, etnisk bakgrunn og den enkeltes livssituasjon.
Det skal satses mer på forebyggende
arbeid og tidlig innsats for å begrense
plager og lidelser og hindre at sykdom
utvikler seg.

Pasienter og brukere skal møte med
helhetlige og koordinerte tjenester.
Når sykdommen rammer, er det viktig
at folk opplever at de får tilbud om
behandling og pleie med kort ventetid og med størst mulig nærhet til
brukeren.
Det er umulig å ikke være enig i målet
med reformen. Vi bor i et land av
melk og honning, spesielt hvis vi har
et globalt perspektiv. Selv om vi
snevrer perspektivet noe - til den
vestlige verden, er vi fortsatt godt
stilt. Godene er dog ujevnt fordelt,
og trolig dårlig utnyttet. Og det er
noe vi vet – selv om det ikke er uttrykt
i målet for reformen – staten ønsker
mer helse for pengene!
Mer helse for hver krone...
Klarer vi få til det? Det er en stor
utfordring i et land med overflod og
gode livsvilkår, å sette grenser for
forbruket, privat som offentlig. Et
typisk eksempel i så måte, er fedmeepidemien. Den har vært kjent i
minst 20 år og har vært forsøkt forebygget nesten like lenge, men velter
fortsatt innover oss med økende
tyngde, tross betydelig innsats. De

FaMe
siste årene har bilbruken og inaktiviteten økt nærmest proporsjonalt med
antall kilometer sykkelsti og antall
ballbinger! Tilrettelegging for fysisk
aktivitet er selvfølgelig riktig, men
skal makeligheten fordrives, må vi
gjøre noe med makelig livsførsel, f eks
hindringer for privatbilisme i transport av skolebarn. Dette finner vi ikke
i loven- og det er selvfølgelig politisk
vanskelig - men kan være forutsetn
inger for den suksess myndighetene
forventer.
Hva kan vi oppnå?
Jeg håper at vi i dette arbeidet klarer å
inngå gode samarbeidsavtaler mellom
kommuner og helseforetak. Det er
viktig at fastlegene er med i dette
arbeidet med samarbeidsavtalene som
nå fremforhandles rundt om i landet.
Jeg er opptatt av at vi, på begge sider
av avtalen, får en bevissthet rundt
disse avtalene – at det ikke bare blir
formaliteter.
Pasientforløp
Jeg håper at vi kan klare å samarbeide
bedre om enkeltpasientene. Vi må
lage samarbeidsavtaler som gjør
• a t jeg kan få de råd og den veiledning jeg trenger for å håndtere
medisinske problemstillinger ute i
kommunen,
• a t jeg kan legge inn i sykehus de
pasientene som trenger vurdering
av spesialisthelsetjenesten,
•o
 g at vi skal være godt nok rustet i
kommunen til å ta imot pasientene
når de skrives ut igjen.¨

Jeg tror at for tett knytting til sykehus
for slik tjeneste vil gjøre at vi taper
kunnskapen i primærhelsetjenesten
og sitter igjen med en dyr “nestensykehus”-tjeneste. At det kan være
praktisk å ta ibruk gamle sykehuslokaler, er greit nok, men det er faget jeg
snakker om. Skal vi gi disse pasient
ene gode tjenester i kommunene, må
det være med bakgrunn i primær
helsetjenestens fag. Jeg ønsker meg
en kommunehelsetjeneste med solid
kompetanse i bredden, ikke høye
topper. Jeg ønsker meg gode fag
personer i tverrfaglig samarbeid rundt
disse pasientene, med fastleger og
fastleger i allmennmedisinsk offentlig
arbeid som bruker sin breddekompetanse på å gi gode tjenester til innbyggerne. Og selvfølgelig en solid spesialisthelsetjeneste å samarbeide med.
Legevakta
Det må settes fokus på legevakta –
som står for flesteparten av ØH innleggelser. Vi trenger et samarbeid
mellom legevakt, kommune og sykehus for å finne gode løsninger og
utvikle kommunens tilbud om
observasjonssenger – slik at vi kan

observere de som har uavklarte symptomer som potensielt kan representere
alvorlig sykdom, og som vil kunne
kreve rask innleggelse og behandling.
Overlegen
Og til slutt håper jeg at dere, mine
kolleger på sykehuset, i mye større
grad tar kontakt med meg som fastlege for å konferere om våre felles
pasienter. Dere innehar verdifull
kunnskap som jeg trenger - og jeg
innehar verdifull kunnskap som dere
trenger. Allmennmedisinsk kunnskap
er ikke en ”litt av hvert” kunnskap,
det er sjonglørens kunst; det holder
ikke å kunne kaste en og en ball og ta
i mot, du må ha evnen til å holde alle
igang samtidig. Dette gjelder for fastlegen, det er også en generalistkunnskap som hjemmesykepleierne og
sykehjemmene innehar og som i altfor liten grad er trukket frem og
verdsatt.
Så hva er mine ønsker?
Vi må – i gjensidig respekt for hverandres kompetanse – lage gode strukturer for samhandling. Jeg ønsker oss
lykke til i dette arbeidet!

Rehabilitering er viktig, og rask
utskriving og rehabilitering i nær
miljøet gir best resultater. Jeg ønsker
derfor at vi i våre kommuner skal få
styrket sykehjemmene og hjemme
tjenesten slik at vi skal kunne ta imot
de som blir skrevet ut – enten ferdig
behandlet eller med problemstillingen
ferdig avklart.
Jeg er grunnleggende skeptisk til tanken
om en slags halvannenlinjetjeneste.
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