
  

 

NYHETSBREV  
Informasjon og nyheter fra Akershus legeforening       Nr. 3 – Desember 2016 
 

 
Kjære kolleger 
 
Vi er midt i advent og folk raser rundt og "førjulsstresser". 

Sykehusstreiken ble avsluttet 11.10 og nå blir det mye ekstraarbeid. 
Flere av mine pasienter fikk utsatt sine operasjoner og polikliniske 
konsultasjoner som følge av streiken mellom Spekter og Akademikerne.  
Nå blir det tvungen lønnsnemnd og jeg er spent på utfallet. Vil 
Rikslønnsnemnda beslutte at arbeidsgiver kan pålegge arbeidstaker 
overtidsarbeid utover arbeidsmiljølovens grenser uten arbeidstakers 
samtykke? Svaret får vi først i februar 2017. 

 

Kvinnslands-rapporten – NOU 2016: 25 

1. desember la Kvinnsland-utvalget fram sin innstilling, hvor bl.a. flertallet ønsker å videreføre dagens 
organisering med fire regionale helseforetak, og halvparten av utvalget foreslår å fjerne styrene på 
foretaksnivå. Legeforeningen sendte samme dag ut en pressemelding der det blant annet stod: 
"Viktige beslutninger blir fattet for langt fra pasientene. Sykehusene må få mer makt sentralt." 
 
Undertegnede er forundret over hovedtrekkene i anbefalingene. Utvalget presenterer ikke konkrete 
løsninger på utfordringene i norske sykehus.  Vi er nødt til å gjøre noe med den lange avstanden 
mellom der beslutningene fattes og der pasientbehandlingen faktisk skjer. 
Rapporten er på 243 sider og kan lastes ned her. 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-25/id2522062/ 
 
Vi i ALFs styre ser fram til et nytt år og er klare for nye helsepolitiske oppgaver som skal behandles. 
 
Saker i nyhetsbrevet denne gangen: 

 Fra Ahus, side 2 

 Nyheter fra Bærum sykehus, side 3 

 Nyheter fra PSL, side 5 

 Helsetilbudet for leger, side 7 

 Klinisk emnekurs for allmennleger – januar 2017, side 9 
 

Jeg ønsker alle våre medlemmer en riktig god jul og et godt nytt år! 

 

Arne Røde 

Leder 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-25/id2522062/
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Fra Ahus 
Ved Aage K. Huseby  

 

Overlege på Ahus 

Nestleder og fritt valgt styrerepresentant 

 

Takk for meg som foretakstillitsvalgt 

Jeg begynte på kirurgisk avdeling 30 år tilbake. Nils Helsingen var avdelingsoverlege og Knut 
Bakken var personalsjef. Lønn og arbeidsavtale var veldefinert gjennom kollektiv avtale basert på 
ansiennitetsprinsippet. Endringene startet i statsråd Gudmund Hernes’ statsrådsperiode. 
Politikermakt ble tydelig. Faglige vurderinger ble overprøvd, tydeligst markert i ”Matheson-
saken”. Årtusenskiftet bød på nye politiske impulser. New Public Management (NPM) ideologien 
ble tydelig. Hovedprinsippene var hel eller delvis privatisering av offentlige tjenester, og 
konkurranseutsetting til private tjenestetilbydere. Forretningsmessig drift med fokus på 
produksjon, tjenesteyting, effektivisering, standardiserte pakkeforløp og budsjettstyring. 
Ledelsesnivåene økte i takt med problemene. Fra to ledelsesnivåer over meg 30 år tilbake, har 
jeg nå 7-8 ledere å forholde meg til i ulike sammenhenger. 
 
Frustrasjonen har utviklet seg i legegruppen i spesialisthelsetjenesten over tid. Vi kjenner alle til 
resultatet. Spekter utfordret våre kollektive arbeidsavtaler under våre siste sentrale 
forhandlinger. Målet var rullerende individuelle planer. Maktbalansen arbeidsgiver/arbeidstaker 
ville bli forskjøvet. Medlemmene var stort sett samstemte om at streik dessverre var vår eneste 
markeringsmulighet. Streiken varte fra 7.9 – 11.10 og ble avsluttet med tvungen lønnsnemnd. 
Rikslønnsnemnda kommer sammen i februar 2017. Resultatet av Rikslønnsnemnda virker gitt. Vi 
lever videre med vår avtale. Da blir det spennende å se hvor langt arbeidsgiver ønsker å bruke 
sin fortolkning av avtalen.  
 
Personlig hadde jeg større forventninger til vår minister. Han har i liten grad støttet sine 
helsearbeidere. Angrep på kirurger med umoderne operasjonsmetoder og psykiatere med 
overdreven bruk av beltelegging, kan virke å være populistiske politiske utspill. Spekters 
innstilling i de sentrale forhandlingene var selvfølgelig avklart på øverste nivå. Når man så 
avslutter med å sanere helsebudsjettet for å redde regjeringsforhandlinger, er bildet fullstendig. 
 
VI går spennende tider i møte. Tilliten må gjenopprettes og samarbeid må bli mantra. Ledelse 
må ikke bli kvantitativ, men kvalitativ ledelse. Jeg har vært tillitsvalgt i 20 år, de siste 15 år som 
foretakstillitsvalgt på Ahus. Store endringer har skjedd, noe til det bedre og mye til det verre. 
Politikk og administrative grep overstyrer det meste. Vi er gruppen med faglig innsikt. Den må vi 
fortsatt bruke, og markere når vi ser at pasientens tilbud trues.  
 
Ståle Clemetsen overtok 1.10 min funksjon som foretakstillitsvalgt. Jeg er nå i full klinisk drift på 
Kvinneklinikken, og gleder meg over det.  
 
Gledelig jul og riktig godt nyttår. 
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Nyheter fra Bærum sykehus 

Ved Toril Morken 

 Styrerepresentant for Overlegeforeningen 

Hovedtillitsvalgt Bærum Sykehus 

Vara Foretakstillitsvalgt i Vestre Viken  

 

På sykehuset strever de ansatte med det de alltid har gjort, å behandle pasienter, også i den travle 

førjulstiden. Vi vet at de ansatte på Bærum sykehus er dyktige. Undersøkelser har vist at sykehuset er 

på norgestoppen når det gjelder behandlingskvalitet. Et enestående engasjement som gir så gode 

resultater for pasientene, det fortjener de ansatte å få oppmerksomhet for. Merkelig nok premieres 

ikke pasientsikkerhet og høy overlevelse i Vestre Viken. Tvert imot.  Hvorfor blir ikke denne innsatsen 

for pasientene belønnet økonomisk? Det ville motivert til ytterligere forbedring av de gode 

resultatene. 

 

Bærum sykehus har strevet med budsjettet både i 2016 og 2017. Hvert år strammer Vestre Viken til 

skruen med 1,5 %. Det må settes av midler fra vårt budsjett til å bygge nytt sykehus i Drammen. Hver 

høst må ledelsen på Bærum sykehus sammen med de tillitsvalgte lete etter 

innstrammingsmuligheter, det vil si å gjøre mer med mindre penger. I høst har det igjen vært 

igangsatt såkalte tiltak. Et av tiltakene var kursstopp. Også til neste år må det strammes inn og det er 

planlagt streng oppfølging av bl.a. utgifter til innleie av vikarer. Vi tillitsvalgte er bekymret for at den 

økonomiske situasjonen vil gå ut over pasientene. 

 

Bærum sykehus har ikke nok inntekter, i hvert fall ikke i forhold til budsjettet. Hva skyldes dette? I år 

er en grunn, at det kom færre øyeblikkelig hjelp pasienter enn vanlig i sommer, færre enn det var 

budsjettert med. Merkelig at det er en ulykke for sykehuset at pasientene er friske. En annen grunn 

er at ikke så mange pasienter har trengt tracheostomi for langtidsbehandling med respirator. 

Tracheostomi gir veldig høy DRG-utbetalning. Kanskje er dette tilfeldig, men det kan også skyldes god 

intensivbehandling og det burde vært gledelig. Den antagelig viktigste årsaken til for lite inntekter er 

at pasienter og operasjoner som gir høy DRG er blitt overført til Drammen. Det gjelder karkirurgiske 

operasjoner, operasjoner for brystkreft og urologisk kreft. Dette dreier seg om mange hundre 

pasienter og operasjoner i året. Plastikkirurgi for overvektsopererte og for hudkreft kompenserer 

noe, men ikke nok. I tillegg har vi ikke fått ICD, innleggelse av hjertestarter, også det gikk til 

Drammen. Nukleærmedisinske undersøkelser forsvant sammen med vårt nyinnkjøpte utstyr.  

 

Vi får ikke inntekter av røntgen- og laboratorieundersøkelser fordi disse avdelingene liksom ikke er 

en del av sykehuset. På den annen side har vi heller ikke utgiftene. Røntgen og Lab er nødvendige på 

et sykehus. Driften ville vært enklere å tilpasse hvis sykehusets ledelse hadde hatt råderett over hele 

sykehuset.  

 

Sykehusets ledelse må stadig være på jakt etter nye inntektsmuligheter, naturlig nok. Noen 

operasjoner og behandlinger er lønnsomme og andre ikke. Alle pasienter er ikke ”lønnsomme” selv 

om de er syke og trenger behandling og operasjoner. Det er beklagelig at slike hensyn fører til en 
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vridning av behandlingstilbudet. Hofteoperasjoner er de mest lønnsomme operasjonene. Det er 

heldigvis ikke sykehusets økonomi som bestemmer operasjonsindikasjon - får vi håpe.  

 

Kvinnsland-utvalget har nå kommet med sin innstilling som vi har ventet lenge på. Noen av oss håpet 

til å begynne med på en mulighet for befrielse fra helseforetaks-tvangstrøyen og større 

selvstendighet for sykehusene. Det kunne ha utløst store positive krefter og bedret forholdene for 

pasienter og ansatte. Det er ikke noen hjelp å få fra det utvalget. Tvert i mot legitimeres det 

nåværende systemet. 

 

Sykehuset var i streik i rundt fire uker. Det ble gjennomført på en god måte. Vi samarbeidet med de 

tillitsvalgte ved de andre sykehusene i Vestre Viken. Bærum hadde flest streikende, resten var fra 

Drammen sykehus og noen få fra Ringerike og Kongsberg. Alle legene sluttet opp om streiken. Det 

var ingen motsetning mellom LIS-leger og erfarne overleger. Arbeidsgivers planer er like ille for 

overlegene som for de yngre legene. Dette var spesielt truende for oss på Bærum sykehus fordi 

Medisinsk avdeling var valgt ut som pilotprosjekt for innføring av kalenderplaner, eller 

”aktivitetsstyrt ressursplanlegging” som det ble kalt. Det var en gruppe konsulenter fra Helse Sør-Øst 

og Sykehuspartner som hadde tilbudt bistand for rask innføring av dette, innen årsskiftet. Dette er nå 

visstnok skrinlagt. Det var stor aktivitet på Facebook under streiken. Mye ble skrevet i aviser i hele 

landet. Underlig nok avviste vår egen lokalavis Budstikka våre forespørsler om reportasjer fra 

streiken.  

 

De ca. 14 legene som var tatt ut i streik gjorde et stort arbeid for oss alle. Deres innsats viste klart at 

vi ikke ønsker individuelle kalenderplaner og ikke godtar avskaffelse av tillitsvalgtes mulighet til å 

forsvare våre arbeidstakerrettigheter. Vi som er tillitsvalgte og de streikende fikk god hjelp fra 

Akademikerne og Legeforeningen. Flere situasjoner under streiken var uvante og vi trengte hjelp fra 

Legeforeningens advokater og streikeledelsen lokalt og sentralt. Streiken endte brått og på en 

overraskende måte, men vi fikk vist at vi står sammen og ikke gir oss. 

 

Bærum sykehus fungerer godt i dag, men må oppgraderes og utvikles for at pasientbehandlingen skal 

være oppdatert. Bærum, Ringerike og Kongsberg skal sammen få 1,6 milliarder kroner til dette. 

Drammen får et nytt sykehus til 8.2 milliarder, noe som allerede nå belaster budsjettet til Bærum 

sykehus og de andre sykehusene. En vesentlig andel av midlene til nybygg og utbedring må tas fra 

driften, dvs. fra pasientbehandlingen. De lån som bevilges må betales fra driften. Det er ikke mulig å 

tenke seg dette uten at det svekker pasientbehandlingen. I dette perspektivet er 

utviklingsmulighetene begrensede for Bærum sykehus. Vår fremtidstro blir deretter.  

 

Da venter vi på jul og nytt år med Rikslønnsnemndas kjennelse og håper på en bedre framtid! 
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   Nyheter fra PSL 
    Ved Sverre Dølvik 

    Vararepresentant styret og leder i PSL 
 

 

 
 
Hva har skjedd med løftene om flere avtalehjemler og en videreutvikling av 
avtalespesialistordningen? 

For ett år siden hadde vi nylig underskrevet ny rammeavtale for avtalepraksis med de fire RHFene. 
Avtalen var sluttproduktet etter en lang prosess, som ble startet av helseminister Høie. 
Utgangspunktet var regjeringserklæringen der avtalespesialistene var spesielt omtalt.  Det var et 
erklært mål at avtalespesialistordningen skulle brukes mer, og at det skulle komme mange flere 
hjemler. Det ble i 2014 og 2015 gjennomført en rekke dialogmøter mellom Legeforeningen, HOD og 
RHFene, som endte opp med et sluttdokument som pekte ut veien videre. Første skritt skulle være å 
forhandle frem en ny rammeavtale. Deretter skulle alt ligge til rette for en rask utvikling av 
avtalespesialistordningen. 
 
Hva har hendt i løpet av det året som har gått etter at rammeavtalen var ferdigforhandlet? 
Beklageligvis har det skjedd svært lite  
Etablering av nye hjemler har nærmest stanset opp.  
I Helse Sør-Øst har planlagte utlysninger av nye hjemler blitt stanset. 
 
Hvor ligger ansvaret? 
Hos helsepolitisk ledelse?  
Hos RHFene?  
 
Jeg skal ikke komme med svaret her, men nøyer meg med å konstatere at det ikke er noe særlig fart i 
utviklingen. 
 
Regionale planer og samarbeidsavtaler 

Rammeavtalen inneholder passuser om nye regionale planer for avtalepraksis og om 
samarbeidsavtaler mellom avtalespesialister og helseforetakene (sykehusene). 
Ansvaret for å starte arbeidet med dette ligger hos RHFene.  
 
I Helse Sør-Øst er arbeidet med ny regional plan i gang.  
 
Fra RHFets side er det nå blitt et hovedfokus å se på den samlede kapasiteten, mer enn å øke antallet 
avtalehjemler. Den utvidelsen av antall hjemler som ble skissert i handlingsplanen fra 2014 ser RHFet 
seg ikke lenger bundet til å følge opp. Det har også blitt gjort kjent at den planen aldri ble vedtatt av 
styret i HSØ, men kun tatt til orientering.  
 
I RHFets førsteutkast til plan fremsettes det påstander om at mye av den virksomheten som foregår i 
avtalepraksis ikke er spesialisthelsetjeneste, men aktivitet som burde foregå i allmennpraksis og 
ivaretas av fastleger. Spesielt hevder RHFet at dette gjelder innen psykiatri og gynekologi. 
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PSL og Legeforeningen har reagert sterkt på dette, og har innhentet uttalelser fra fagmiljøene for å 
imøtegå disse påstandene.   
 
I de øvrige RHFene virker det ikke som om arbeidet med regionale planer er kommet i gang ennå. 
 
Når det gjelder samarbeidsavtaler, kjenner jeg foreløpig kun til én, nemlig mellom avtalespesialistene 
i øre-nese-hals i Vestre Viken og Ø-N-H-avdelingen der. 
 
Jeg vil anbefale PSLs ulike faggrupper å ta initiativ til kontakt med HFene med tanke på etablering av 
samarbeidsavtaler. Det er utarbeidet mal for hvordan en slik avtale kan se ut, og veileder for hvordan 
prosessen kan gjennomføres. Mal og veileder ligger lett tilgjengelige på PSLs hjemmeside. 
 
Krav om tilstedeværelse i praksis på administrasjonsdag  

Kravet til at avtalespesialister skal være til stede i praksisen på administrasjonsdagen har vekket 
reaksjoner blant våre medlemmer. Styret har sendt brev til HSØ RHF der vi imøtegår kravet, og 
fremfører en grundig argumentasjon for hvorfor dette ikke er et akseptabelt pålegg for oss. 
 
I denne saken har vi fastlegenes fulle støtte. De har avtalefestet antall timer som skal brukes til 
pasientrettet virksomhet, og de har ikke krav til tilstedeværelse på administrasjonsdagen.  
 
En mangel i EPJ-system 

Mange avtalespesialister har i de siste årene anskaffet System X som journalsystem. 
Nå har noen opplevd å få brev fra HELFO der det etter kontroll påpekes at det ikke følger med 
henvisningsopplysninger på de elektroniske regningskortene. I System X er det imidlertid ikke noen 
mulighet til å fylle inn dette, noe som må sies å være en mangel ved systemet. JA-avdelingen i 
Legeforeningen er gjort oppmerksom på forholdet, og vil ta dette opp med System X. HELFO er også 
orientert om at denne muligheten ikke finnes i EPJ-systemet. 
 
Administrasjonskurs 2017 

Evalueringen av årets kurs var god, og deltagelsen rekordhøy. 
Neste års møte arrangeres i dagene 31.august til 2. september.  
Merk dere tidspunktet, og hold av dagene. 
Neste år skal det velges nytt styre og ny leder. 
Så nå er det tiden inne til å melde interesse for å bekle spennende, interessante og utfordrende verv 
i foreningen vår. 
 
På vegne av styret ønskes alle medlemmer god jul. 
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Helse- og omsorgstilbudet  
i Akershus 
 

Ved Arne J. Hjemmen 
Leder av støttekollegaordningen i Akershus 

 

 
Å være lege kan være vanskelig. Arbeidet kan by på spesielle påkjenninger.  
I en periode med påkjenninger, være seg privat eller profesjonelt, er støttekollegenes 
oppgave å gi medmenneskelig støtte, råd og veiledning.   
I Akershus er det syv erfarne leger som er støttekolleger. Se oversikt på neste side. 
 
Vi leger er helsemessig stort sett som folk flest, selv om sykeligheten er noe mindre.  
Som gruppe er vi en ”frisk populasjon”. I følge Legekårsundersøkelsen rapporterer dog 
1/6 av legene trivselsproblemer, problemer med jobb, problemer hjemme, 
motivasjonsproblemer, mestringsproblemer, samt tretthet og nedstemthet. Leger har 
økt forekomst av depresjoner og suicid. Våre helseproblemer er videre kroniske 
sykdommer, utbrenning/burn-out, misbruk (alkohol og medikamenter), psykiatri, 
familieproblemer og suicid.  
 
Leger har ofte dårligere tilbud av helsetjenester enn folk for øvrig.  
Ikke i form av undersøkelser og utredninger, men når det gjelder omsorg og oppfølging.  
Støttekollegaordningen er derfor et tilbud til våre medlemmer om bistand, bl.a. i 
krisesituasjoner, ved klagesaker og lignende. Det er et likemannsarbeid og er gratis for 
brukerne. Tilbudet gjelder inntil tre kontakter.  
 
Støttekolleger yter ikke legetjenester. Det skrives ikke journal eller andre notater. 
Støttekollegaen har relevant kunnskap og erfaring, samt kunnskap om god 
kommunikasjon og har absolutt taushetsplikt. Den som søker hjelp, kan selv ta direkte 
kontakt med en støttekollega.  
 
Dersom det er behov for legetjenester, kan man ta kontakt med sin fastlege eller en 
kollega som er med i lege-for-lege-ordningen. Du kan lese mer om ordningen på 
Legeforeningens nettside: https://legeforeningen.no/kollegastotte 
 
Det er ofte så som så med egen legesøkning. Manglende ”helseomsorg” står ofte i 
kontrast til omsorgen for pasientene våre.  Nyttårsforsettet bør kanskje være at vi alle 
skal bli flinkere til å ta vare på oss selv og vår egen helse. 
 
Se oversikt over støttekolleger på neste side.

https://legeforeningen.no/kollegastotte
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OVERSIKT OVER STØTTEKOLLEGER i AKERSHUS: 
 
Arne Johannes Hjemmen 
Leder 
 
Mobil: 900 71 502 
E-post: ahjemmen@gmail.com 
 

 
 
Ragnhild Thorstensen Horn 
Medlem 
 
Arbeidssted: Akershus universitetssykehus 

  Mobil: 400 65 435 
  E-post: ragnhildhorn1@gmail.com, 

 
  

Jørgen Henrik Brochmann 
Medlem 
 
Arbeidssted: Henrik Brochmann AS 
Mobil: 951 38 024 
E-post: hbrochma@online.no 
 

 
Elisabeth Juvkam 
Medlem 
 
Arbeidssted: Lønnås legesenter 
Telefon: 951 10 935 
E-post: ejuvkam@gmail.com 

 
 
Agneta Emma Iversen 
Medlem 
 
Arbeidssted: Arbeids- og velferdsdirektoratet 
Mobil: 907 00 589 
E-post: agneta-emma@live.no 

 
 

Fredrik Jakhelln 
Medlem 
 
Arbeidssted: Dr. Jakhellns spesialistpraksis 
Mobil: 959 32 549 
E-post: fre-j@online.no 

 
 

Torgeir Landvik 
Medlem 
 
Arbeidssted: Enebakk legesenter 
Telefon: 64 92 63 60 
 

 

https://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/kollegastotte/Stottekollegaordningen/Stottekolleger/Akershus/
https://legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=094022069034002048175229012243171146061154080152
mailto:'ahjemmen@gmail.com'
https://legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=202118044064117196129038079120109170079240205068
mailto:ragnhildhorn1@gmail.com
https://legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=028038079197227102077235084164121127015217214076
mailto:'hbrochma@online.no'
https://legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=242108128233080049102172132145125039218149035014
mailto:ejuvkam@gmail.com
https://legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=028087163212078218019037226065081171207164038082
mailto:'agneta-emma@live.no'
https://legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=098014172003161059143104009237147054004234179048
mailto:'fre-j@online.no'
https://legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=038075085249010077138179130130106158234123033190
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Klinisk emnekurs i karkirurgi for allmennleger 
"Den karsyke pasient - Kasteball eller samarbeidsprosjekt?" 
 

Tid: Tirsdagene 17., 24. og 31. januar 2017 kl. 17.00 - 21.15 

Sted: Store Auditorium, Akershus universitetssykehus 

Arrangør: Kar- og thoraxkirurgisk avd. ved Ahus  
i samarbeid med Akershus legeforening 

Servering av pizza/drikke kl. 16.00-17.00 

 

PÅMELDING VIA LENKE: 
https://legeforeningen.no/Community/kurskatalogen/Kurs/?coursenumber=31500 

Tirsdag 17. januar: 

- Presentasjon av Kar- og thoraxkirurgisk avdeling ved Ahus 
Hva er en god henvisning på en karsyk pasient?  

- Generelt om den arteriosklerotiske sykdom/pasient 
Prevalens – Symptomatologi – Forebyggelse -”Best medical treatment” 

- Perifer arteriosklerose 
Aorta – Bekken -Underekstremitet 

- Claudicatio intermittens 
Hvilesmerter - Sårdannelse/vevstap – Gangren - Når er det nødvendig med henvisning? 

- Kirurgisk og endovaskulær behandling av perifer arteriosklerose 
 

Tirsdag 24. januar: 

- Akutt ischemi (Trombose – Emboli) 

- Aneurysmesykdom 
Aorta/bekken - Perifere aneurysmer - Hvem skal henvises, og når? 

- Kirurgisk behandling av aneurysmer 

- Endovaskulær behandling av aneurysmer 

- Omvisning på endovaskulær operasjonsstue 
 

Tirsdag 31. januar: 

- Carotissykdom  
Symptomatologi – Behandlingsindikasjoner - Medikamentell behandling - Hvem skal henvises? 

-  Operativ behandling av carotissykdom 

- Venesykdom 
Varicesykdom - Venøs trombose - Skal alle med varicer henvises? 

- Sårpasienter 
Arterielle og venøse sår - Hvilke pasienter tar vi hånd om, og hvilke skal henvises andre steder? 

- Omvisning poliklinikk/sirkulasjonslaboratorium med demonstrasjoner 

https://legeforeningen.no/Community/kurskatalogen/Kurs/?coursenumber=31500

