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Kjære kolleger
Samhandlingsreformen ble innført i
2012 med bakgrunn i Stortingsmelding
47 (2009) om kommunenes ansvar for
å bidra til en bærekraftig helsetjeneste.
Riksrevisjonen leverte i januar i år en
rapport etter undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten
etter innføringen av samhandlings
reformen (dokument 3:5, 2015-2016).
Det er aktuell lesning for å få en oversikt over status for en av de viktige
helsereformer fra de senere år som
ble innført under mye diskusjon.
Intensjonen med reformen var at
kommunene skulle ta et større ansvar
for helsetjenestene - på den måten
bidra til en riktigere bruk av spesialisthelsetjenesten og dermed øke kapasiteten i denne. Sykehusene har historisk
brukt deler av sin kapasitet på ferdigbehandlede pasienter som kommunene
ikke har kunnet ta imot på et lavere
omsorgsnivå og reformens mest kjente
tiltak var innføringen av «dagsbøter» for
den kommunen som ikke tok imot når
pasienten ble erklært «utskrivningsklar».
Kommunene har mange oppgaver og
de blir stadig fler. Kraftkommuner kan
ha god økonomi, ellers er det jo vanlig
med trange budsjetter og ytterligere
økonomisk straff for de som ikke
makter å bygge sykehjem og Akutt
plasser kan virke paradoksalt. Men det har hatt effekt – pasienter skrives
nå ut tidligere og samarbeidet rundt
utskrivningsprosessen er blitt en helt

annen i det den starter allerede ved
innleggelsen. Uansett – også om dette
har den slagside at det blir for effektivt,
så kan ikke en tidligere start på planleggingen av behovene for det neste
omsorgsnivået være negativt.
Riksrevisjonen finner nok til at den
sier den vil følge utviklingen framover.
Pasienter skrives altfor ofte ut for tidlig, de er derfor sykere og en større
utfordring for kommunen mener både
fastleger og andre helsearbeidere. Revisjonens undersøkelser viser samtidig
at det kommunale tilbudet gjennom
gående ikke har øket hverken i kapasitet
eller kompetanse. Videre oppleves
kommunikasjonen for dårlig mellom
aktørene – begge veier, både spesialisten
og fastlegen savner data omkring
pasienten. Dette tiltross for alle for
bedringstiltak (epikrisetider) og inn
føring av elektronisk kommunikasjon.
ØHD (øyeblikkelig hjelp døgnopphold)
som skulle fylle inn i gapet mellom
spesialisthelsetjenesten er enten ikke
tilstrekkelig på plass, brukes ikke eller
brukes for å møte andre behov i en
sprengt kommunehelsetjeneste. Man
forstår Riksrevisor Foss´ bekymring.
For tidlig utskrivning av pasienter
med økt komplikasjonsfrekvens og
reinnleggelser ble forutsagt og flere
rapporter bekrefter at nettopp dette
har funnet sted. Dette er dårlig medisin til skade for pasientene og det er
dårlig samfunnsøkonomi. Fortsatt

bestemmer spesialisten på hvilket tidspunkt pasienten er ferdigbehandlet, så
det kan ikke bare være et større fokus
på viderebefordring som er årsak til en
for tidlig hjemsendelse. Når det er sagt,
så er trykket på drift og kortest mulig
liggetid som et slags mål i seg selv, blitt
så stort i sykehusene at det også er til å
forstå at pasienter reiser så fort det er
forsvarlig.
Sannheten er som regel «et sted i
mellom» og det er varierte erfaringer
fra ulike regioner. Som man kanskje
kunne vente er erfaringene fra geriatrien
med multisyke pasienter som har svært
varierende omsorgsbehov, negative.
Fra Østfold rapporteres det om vel
lykket innføring av samhandlingsreform med basis i en god planlegging.
Fra politisk hold konstateres det at
reformen under denne regjeringen tas
ett skritt videre, statssekretær Lisbeth
Normann viser til stortingsmelding
26 (2015) om «Fremtidens primær
helsetjeneste». Flere aspekter av
reformen dekkes av de mange artikler.
Ellers har vi (som alltid…) noe om
NPM og denne gang et litt utvidet
Lederforum der overlege Jan Sverre
Vamnes takker for seg med noen
refleksjoner etter mange år som lege
leder. Torgeir Micaelsen visiterer
spalten med en erkjennelse av at
«Bottom-up» kan være bedre enn
«Top-down» prosesser! •

God sommer!
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›› Av Overlegeforeningens leder Jon Helle

Foto: Thomas Barstad Eckhoff

Å SE INNENFRA
OG UTENFRA

Å se innenfra og utenfra
Vi kan alle bli flinkere til å se andre mennesker innenfra, og oss selv utenfra.
Dette handler om å stikke fingeren i jorda og ta ansatte på alvor.
Sykehusene har sterke ansatte med unik kompetanse og
stå-på-vilje for pasientene. Som tar stort ansvar, og som sier
fra om feil og mangler. Også om de trange rammene. Men
hvorfor blir det så mye konflikt? Hvorfor er ikke samhandling om felles utfordringer bedre?
Jeg har et indre bilde som jeg tror har noe for seg: Inne i
alle voksne er det et større eller mindre «barn». Med behov
for å bli sett, forstått, trygget, næret og utfordret. Barnet i
oss blir tydeligere når vi er presset, stresset, slitne eller syke,
eller opplever tap. Det gjelder alle, enten man heter Barack
Obama eller Jørgen Hattemaker. Barnet kan komme til syne
på mer eller mindre modent vis.
Denne siden eller indre liv, i oss selv og andre, må vi alle
være oppmerksomme på. Det er klokt og effektivt. Særlig
for ledere.
Å se andre innenfra er å skjønne hva de enkelte individ
tenker og føler, i sin situasjon, i sitt virkelighetsbilde. Det
handler om å se både «barnet» og den voksne, både ressurser
og sårbarheter, og behovet for innflytelse, handlefrihet og
trygghet. Det er ikke bare enkelt, men i det store og hele
heller ikke rakettforskning. En rettesnor: Hvis de ansatte stadig opplever at
de ikke blir tatt med på råd og avgjør
elser, er leder på ville veier.
Skal man få til noe, må man ta utgangspunkt i der den andre er. Da må
man ville og skjønne det, og bruke det
konstruktivt. Evnen til å se og skjønne
disse små og store virkelighetene, og å
ville handle deretter, til andres eller
fellesskapets beste, er ujevnt fordelt.
Vi kan alle, ansatte som ledere, ha
nytte av å gå litt i oss selv fra tid til
annen.
Noen ledere synes å vite hva som
er best, også for andre. Det er alltid
underlig å høre arbeidsgiversiden
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argumentere for hva som skal være best for oss ansatte,
særlig når ansatte mener noe annet.
Like viktig er det å kunne se seg selv utenfra, særlig som
leder, og stille seg noen spørsmål: Hvordan virker jeg på
andre, oppfattes jeg slik jeg selv tror eller ønsker? Virker jeg
fremmende eller hemmende på andres arbeidslyst, samarbeidsvilje og trivsel? Er ønsket om å involvere andre ekte?
Eller vet jeg egentlig best selv, kanskje uten å skjønne at det
er nettopp det jeg kommuniserer til medarbeiderne eller
kolleger? Later jeg bare som jeg er lydhør? Er jeg mottakelig
for berettiget kritikk fra andre, som kanskje ser noe jeg selv
ikke ser og som bør endres?
Dette handler ikke å svekke eller true «styringsretten».
Men når ledere ikke klarer å se sine medarbeidere innenfra,
eller seg selv utenfra, kan alvorlig konflikt og mistillit bli en
realitet. Da mister man noe av legitimiteten som leder.
De ansatte i sykehusene ønsker å gjøre sitt beste for
pasientene og for at sykehuset skal fungerer optimalt. Men
kravene og forventningene utenfra er store, kanskje til dels
også uoppnåelige, og rammene trange. Risikoen og faren
for feil øker. Ytterste konsekvens er
pasienters lidelse og død. Det skaper
stressede ansatte og organisasjoner.
Alternativt blir både ansatte og ledere
preget av likegyldighet eller kynisme,
for å «overleve». Det vil i hvert fall gå
ut over pasientsikkerheten.

Sammen må vi finne
løsningene. De ansatte
må vises tillit.
Vi trenger lydhøre ledere og politikere
som ser de ansatte innenfra og seg selv
utenfra. Og som også ser sykehusene
nedenfra og innenfra og ikke bare
ovenfra og utenfra. •

- Glansbildenes tid må være forbi
Her er en bitteliten smakebit fra årsmøtetalen på Ofs årsmøte i Longyearbyen 13.04.16:
Kjære alle
JF Kennedy sa: «Vi valgte å dra til månen, ikke fordi det er lett, men fordi det er vanskelig».
Litt slik er det å være tillitsvalgt og overlege. Det vanskelige er stimulerende. Og vi vil noe, for fellesskapet i samfunnet.
I årsmøtetalen snakket jeg om sentrale tema det siste året og i tiden fremover; Nasjonal helse- og sykehusplan,
foretaksmodellen, fryktkultur, ledelse m.m. Et av poengene var at glansbildenes tid må være fordi. Kommunikasjonsavdelinger i sykehus kan ikke brukes til å lage falske skjønnmalinger eller til å angripe egne ansatte eller deres tillits
valgte i media. Vi vil gjerne ha fram alt det gode som gjøres i norske sykehus, men også det som ikke fungerer.
Dessuten etterlyste jeg at ledere oftere bør beklage på egne vegne. Leger begår feil og beklager, og oppfordres til å
beklage og lære av feil. Men kunne ikke ledere (og pressen for den saks skyld) litt oftere beklage egne feil, ikke bare
på vegne av sykehuset? Jeg tror det ville renske opp i klimaet på sykehusene.
Pascal, fransk matematiker, fysiker og filosof på 1600-tallet sa: «Hjertet har sin egen forstand som forstanden ikke
alltid forstår».
Vi skal sikre både fag, kvalitet og pasientsikkerhet. Og vi har med oss både hodet og hjertet.
Takk til alle våre som gjør en stor innsats for fellesskapet i ulike roller!

En litt forkortet og noe redigert utgave at talen kan leses på Ofs hjemmesider: www.overlegeforeningen.no
Av Jon Helle, leder Of

Forhandlingssituasjonen
i Spekter-området
Ved trykketidspunktet for Overlegen er ikke oppgjøret i havn.

Partene møttes ved forhandlingsbordet 18.05. og fremmet sine krav til A2-delen av den nasjonale avtalen
mellom Spekter og Legeforeningen. Etter forhandlinger til utpå kvelden ble det avtalt en pause i forhandlingene
til etter Landsstyremøtet. Partene avtalte deretter å fortsette forhandlingene så snart det lot seg gjør etter
Landsstyremøtet, og første mulighet var 8. juni.
Tidshorisonten utover dette er uavklart.
Følg med på oppdatert informasjon på Legeforeningens hjemmesider
(www.legeforeningen.no) og eventuelt tillitsvalgtnytt.
Av Jon Helle, leder Of
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Forhandlingsstart
››
18. mai startet årets forhandlinger. Vi vet ennå ikke sikkert
hvordan årets dette vil utarte seg, men det er mulig å gjøre
noen kvalifiserte gjetninger. 2014 forhandlingene ble
vanskelige, og endte i brudd. Stridsemnet var
kontroll over tiden.

L

egeforeningen har gjennom A2avtalen unntatt landets leger i
sykehus fra deler av arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven.
Lovens bestemmelser er erstattet av
vernebestemmelsene i avtalen. Med
dette har legene gitt arbeidsgiver et
vidt spillerom for å få dekket behovet
for lege-arbeidskraft i sykehus, videre
enn i mange andre land.
Ordningen har i det store og hele
fungert godt i flere ti-år. Dette har
sammenheng med utformingen av
arbeidsplanene, eller tjenesteplanene.
De har vært innrettet som kollektive
avtaler med mulighet for individuelle
tilpasninger, der dette har vært ønsket
fra arbeidstaker. Tjenesteplanene er
rullerende, og vaktbyrden fordeles
derved jevnt. Gjennomsnittsberegn
ingen gjøres over samme antall uker
som det er deltakere i vaktordningen.
De siste årene har lokale arbeidsgiv
ere og Spekter lagt om denne praksisen
til ulike typer individuelle avtaler,
omtalt som årsplaner eller kalenderplaner. Arbeidstakerne har da ikke
lengre en felles tjenesteplan. Alle har
sin individuelle og helt unike tjenesteplan, ofte gjennomsnittsberegnet over
en lengre periode, på inntil ett år.
Arbeidsgiver fremstiller dette gjerne
som ønskelig både for arbeidstaker og
arbeidsgiver, med mulighet for skreddersøm av den enkeltes arbeidstid.
Så enkelt er det likevel ikke. Skreddersømmen vil oftere tilpasses arbeids
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Av Anne-Karin Rime, styremedlem Of

Opparbeidede rettigheter til kurs eller permisjon
kan raskt vise seg verdiløses når motytelsen
er at du må jobbe alle helgene i mai-måned
giver enn arbeidstaker. I perioder hvor
arbeidstaker er fraværende, i permisjon
eller på kurs tar arbeidsgiver timetallet
ned, og fjerner vakter. Opparbeidede
rettigheter vil raskt svekkes, og samlet
godtgjørelse for samme arbeidsinnsats
reduseres betraktelig. I en tid hvor
lønnsoppgjørene er bundet ned til
ti-dels prosent av frontfagene vil en
betydelig lønnsreduksjon for samme
arbeid vanskelig kunne hentes inn i
senere oppgjør.
Verre er konsekvensene for vernehensyn og maktbalansen mellom partene lokalt. Med kontroll over timetall
(opp til 60 timer) og vaktplassering,
uhindret av arbeidstidsbestemmelsene
i loven, gis arbeidsgiver helt uvanlig
vide fullmakter for å plassere arbeidsbyrden til arbeidsgivers gunst, og arbeidstakers ugunst. Fordi alle har sin
helt unike plan er det ikke lengre noe
partsforhold lokalt; arbeidslaget er
splittet i en rekke individer som hver
er sin egen lykkes smed.
Arbeidsgiver kan ønske å «kjøpe»
flere UTA timer av noen, utvalgte,
andre kan gis tilbud om en plan på 38
timer. Arbeidsbyrd og vakter kan skjevfordeles avhengig av hvem arbeids
giver ønsker å gi fortrinn, noen kan få
gleden av alle helgevaktene, andre kan
gjøre unna vaktene i vintersesongen.
Opparbeidede rettigheter til kurs eller
permisjon kan raskt vise seg verdiløses
når motytelsen er at du må jobbe alle
helgene i mai-måned. Det har også vist
seg nærmest umulig å kontrollere om
vernebestemmelsene overholdes i alle
de unike arbeidsplanene.
Med unntak fra lovens bestemmelser
vil Spekter med denne praksisen gis
fullmakter og styringsmuligheter vi
noen gang har sett i arbeidslivet i
moderne tid, og langt videre enn i alle
andre nordiske land. Fordi arbeidstid

trumfer nær sagt alle andre hensyn i
partsforholdet vil arbeidstakerne
kunne utsettes for et helt urimelig
press, og lokale tillitsvalgte eller Legeforeningen sentralt stilles maktesløse.
En kan da med rimelighet spørre om
hva poenget er med å forbli organisert.
Unntaket fra lovens arbeidstidsbestemmelser er en avtale som er inngått
mellom partene for mange år siden,
basert på ordningen med rullerende
tjenesteplaner. Vidtrekkende unntak
fra lovbestemmelsene kan kun avtales
med «fagforening med innstillingsrett»;
med mer enn 10 000 medlemmer. Med
unntaksadgangen følger et betydelig
ansvar, for arbeidsgiver, men i sær
deleshet for arbeidstakersiden. Legeforeningen som avtalepart kan ikke
videreføre en unntaksadgang for den
endrede praksis Spekter nå legger
opp til.
I 2014 forhandlingene ble denne
tematikken drøftet med Spekter. Legeforeningen krevet at for nye tjenesteplaner skulle unntaksadgangen fra
lovens bestemmelser vurderes av partene lokalt for den aktuelle tjenesteplan. Arbeidsgivers carte blanche
adgang til å utforme planer uhindret av
lov ville med dette begrenses. Spekter
nektet å diskutere problematikken og
tok en umiddelbar pause i forhandl
ingen. Vi opplevde dernest at arbeidsgiversiden valgte å gå ut med informasjon om at Legeforeningen krevet at
legene skulle jobbe færre timer i sykehusene. Overlagt villedende.
Utfallet av 2014-forhandlingene ble
fastsatt etter mekling, i praksis med
prolongering av denne delen av avtalen.
Problemet forble uløst. Men dette var
trolig bare første trefning i kampen om
tiden. Det er avtalt at dette skal tas opp
igjen i årets forhandlinger. Fra Over
legeforeningens ståsted er bare to muligheter aktuelle; enten beholdes det
kollektive mønsteret sykehuslegene
har jobbet under i mange tiår, eller
Spekter og sykehusene må fremover
planlegge innenfor lovens arbeidstidsbestemmelser. Å avtale carte blanche
adgang til ti-tusener av individuelle
tjenesteplaner utenfor lovens bestemmelser er uansvarlig, og uaktuelt. •
OVERLEGEN 2-2016
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«Verdens vakreste
— og farligste plass»
Utvalgte glimt fra Ofs vårkurs på Svalbard
Muligens til trøst for alle som ikke fikk plass; her presenterer Overlegen små glimt fra hva de
105 deltagerne fikk se, høre og oppleve på vårkurset 12. - 15. april.

›› Tekst: Jan Eikeland

«Vi trenger hjelp. Barna våre er begravd i snømassene.»
Om formiddagen 19. desember 2015 ble 11 bolighus på Longyearbyen brått rammet av et snøras. Da redningsmannskapene kort tid etter rykket ut på rasstedet, ble de møtt av fortvilte rop fra foreldre som lette etter ungene sine.
- Vi visste at kvelningstiden er 35 minutter. Vi hadde ikke god tid, sa overlege Kjell D. Sørli ved Longyearbyen sykehus.
Han fortalte om kaoset den første kritiske tiden, organiseringen av redningsarbeidet, behandlingen av de skadde, de
mange etiske overveielsene, det sterke lokale samholdet og oppfølging av pasienter og pårørende under og etter raset.
25 personer var i husene da raset rammet. Ti personer ble begravd av snømassene, to gravde ut seg selv, mens åtte
ble gravd ut av redningsmannskapene. To personer døde i ulykken.
- Vi er fagpersoner, men også mennesker, sa Sørli.
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Foto: Geir Barstein, Svalbardposten

NÅR ULYKKEN RAMMER:

Foto: Elida Langstein

Foto: Jon Helle

LEGERS YTRINGSFRIHET:
SULTEN ISBJØRN:

Foto: Jon Helle

Bildet ble tatt under et brekurs for studenter fra Arktisk naturguidestudiet i september 2014. De måtte evakuere leiren sin på
grunn av en sulten isbjørn.
- Bjørnen var bare interessert i mat, og lot seg ikke skremme
av signalpistolskudd. Totalt ble det avfyrt 50 skudd, ingenting
hjalp, fortalte kommunikasjonsrådgiver Tone Hertzberg hos
Sysselmannen på Svalbard.

I hvilken grad blir ytringsfriheten
begrenset av ansattes lojalitetsplikt? Dette – og tilknyttede spørsmål – ble tatt opp i en egen programpost. Overlege og tidligere
avdelingssjef ved Sykehuset Inn
landet Even Reinertsen og høyesterettsadvokat Vidar Strømme, inn
ledet til debatt.
Strømme advarte ansatte mot å
omtale seg som varsler. Han mente
at når ansatte tok dette ordet i bruk,
ville arbeidsgiver lett føle seg anklaget.
- Jeg sier ikke at ansatte ikke skal
si i fra, men man skal tenke nøye
gjennom når man bruker ordet
varsling. I mange tilfeller vil det
være tilstrekkelig å vise til de alminnelige regler om ytringsfrihet, sa
Strømme.
Flere tillitsvalgte på vårkonfer
ansen ga sin tilslutning til dette
synspunktet fra advokat Strømme.

NÅR PRESSEN RINGER:
Christian Grimsgaard, OUS-tillitsvalgt og nestleder i
Overlegeforeningen, ga råd om hvordan leger bør forholde seg til pressen.
- Vi må våge å være offensive. Veldig mye av det vi
har klart å oppnå, er ting vi ikke hadde ikke klart uten
å bruke pressen, sa Grimsgaard.

OVERLEGEN 2-2016
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Foto: Privat

IKKE BARE SLIT:
Mannen med sigar har ingen ting
med legestanden å gjøre. Derimot
ser vi Leif Jakobsen, formann i gruveselskapet Store Norske Spitsbergen,
som hygger seg på julaften, trolig i
1965, i følge hans sønn, Frank, som
holdt et engasjerende foredrag om
gruve- og familielivet på Svalbard
gjennom de siste 50 årene.
Samlet sett har familien Jakobsen
hatt 631 år med overvintringer på
Svalbard.
- Slekta kom hit første gang i 1937.
Det var harde tider. Jobbet man i
gruva, bestod dagene av lite annet
enn arbeid, soving og spising, fortalte
Jakobsen den yngre.
Til sammen har 124 personer mistet
livet på jobb for gruveselskapet.
- Svalbard er verdens vakreste
– og farligste plass, sa Jakobsen.

SYKEHUSET DEN GANG OG NÅ:

Foto: Ukjent

Foto: Kari Schrøder Hansen

Det har vært leger på Svalbard siden 1908. I 1916 ble det første sykehuset
bygget (bildet til venstre), samme år som Store Norske Spitsbergen overtok kullgruvedriften i Longyearbyen.
- Etter krigen ble det bygget nytt sykehus, men dette ble tatt av snøras
allerede i 1953. Tre personer omkom og den eneste legen på øya ble
hardt skadet, fortalte Kari Schrøder Hansen.
Dagens sykehus stod ferdig i 1991, her fra inngangspartiet med legesekretær Astrid Marie Bakketun Pedersen i front (bildet til høyre). Sykehuset ble overtatt av staten i 1981, og er nå en del av Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).
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Foto: Jon Helle

Treffsted i Longyearbyen:

SNART FEM ÅR ETTER 22. JULI:
- Den gode kliniske utdanningen og brede kliniske erfaringen, kan
aldri erstattes av planlagte øvelser, sa daglig leder/ overlege Jan Erik
Nilsen ved Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin.
Nilsen, som selv deltok i redningsarbeidet på Utøya, var invitert til
Svalbard for å holde foredrag om følgene terrorhandlingene 22. juli
2011 fikk for beredskapen i helsesektoren.
En av konklusjonene til Nilsen var at helsevesenet mangler en
samlet plan for utdanningen og implementering av Helsedirektoratets
veiledere.

Shang Po Lar var fra 1962 til 1984 et
legendarisk treffsted i Longyearbyen.
Om lag en gang i måneden ble det lyst
til fest i lokalet.
- Aldersgrensen var 20 år, men siden
man måtte være 19 for å jobbe i strossa i
gruva, tok vi saken opp med direktøren i
gruveselskapet, og da ble aldersgrensen
endret, fortalte Frank Jakobsen.

Neste vårkurs for Norsk overlegeforening
arrangeres på Soria Moria i Oslo i løpet av
dagene 24. – 28. april 2017. Følg med på
Ofs hjemmesider for nærmere info.
legeforeningen.no/yf/overlegeforeningen

Foto: Jon Helle

PENT OG PYNTELIG PÅ REKKE OG RAD:
Etter to hektiske dager med faglig program fikk deltagerne
mulighet til å bli med på en snøscooter-tur inn til Elveneset
– 70 kilometer tur/retur fra Longyearbyen.
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Samhandlingsreformen et steg videre
Denne regjeringen har latt pasienten få en sterkere rolle enn tidligere i utviklingen
av helse- og omsorgstjenesten. Vår politiske visjon kan oppsummeres slik: Vi skal
skape pasientens helse- og omsorgstjeneste. Sett med brukerens blikk: Ingen
beslutninger skal tas om meg, uten at det skjer sammen med meg. Dette gjelder
enten beslutninger tas på systemnivå eller for den enkelte.

›› Av Lisbeth Normann, Statssekretær, Helse- og omsorgsdepartementet

D

et har bidratt til en politikk som
skal ta samhandlingsreformen
over i en nødvendig ny fase. Vi begynner
å se konsekvensene av reformen.
Samhandlingen mellom nivåene har
blitt bedre, men det er ennå mye igjen
å gjøre. Gjennom Meld. St. 26 (20142015) Fremtidens primærhelsetjeneste
– nærhet og helhet, tar vi samhandlingsreformen ett steg videre.
Ny organisering

Stortingsmeldingen beskriver hvordan
den kommunale helse- og omsorgstjen
esten skal utvikles fremover. Nærhet og
helhet som undertittel har en mening.
Mange pasienter opplever helse- og
omsorgstjenestene som dårlig koordinerte og lite tilgjengelige. Det gjelder
særlig for personer med komplekse
behov. Mange av disse kunne hatt en
lettere hverdag og færre sykehusinnleggelser dersom tjenestene var bedre
organisert. Flerfaglighet, teamarbeid
og brukermedvirkning er sentrale
utviklingsområder for både spesialist
- og primærhelsetjenesten. Alt fra store
medisinske avdelinger til små legekontorer må bruke tilgjengelig kompetanse bedre og lytte mer til den som skal
ha helsehjelp. Stortingsmeldingen
inneholder derfor en rekke tiltak for
å utvikle en mer helhetlig helse- og
omsorgstjeneste hvor helsepersonell
arbeider i flerfaglige team.
Teamarbeid

I meldingen beskriver vi to former for
flerfaglige team. Ett team tar utgangs12 OVERLEGEN 2-2016

punkt i allmennlegenes praksis. Internasjonalt omtales de gjerne som primærhelseteam. Dette er team som
arbeider sammen for å levere lokale
helse- og omsorgstjenester til en
definert befolkning. Kjernen i teamet
består av allmennlege, sykepleier og

administrativt personell, men teamet
kan ha andre deltakere utover dette.
Lokale behov og oppgaver avgjør sammensetningen. Primærhelseteamet vil
være pasientens primære kontaktpunkt med helse- og omsorgstjenesten
i kommunen.

Et annet flerfaglig team retter seg
inn mot dem som har behov for noe
mer enn det primærhelseteamet kan
tilby. Vi kaller slike team for oppfølg
ingsteam. Personer med mange sykdommer og sammensatte behov trenger
ofte langvarig oppfølging og hjelp fra
flere kommunale tjenester, og tett samarbeid med spesialisthelsetjeneste. Vi
mener at mer teambasert arbeid i den
kommunale helse- og omsorgstjenesten
vil gi mange pasienter bedre koordinerte
tjenester og mer helhetlige oppfølging.
Bedre ledelse

Et annet viktig tiltak for å skape en mer
helhetlig helse- og omsorgstjeneste er

ende når vi skal arbeide smartere og
bruke ressursene bedre. Vi vil derfor
sørge for at det stilles tydelige krav til
ledelse og at kompetansen på dette
området styrkes ytterligere. Et konkret
tiltak er at vi har etablert en ledelses
utdanning i de kommunale og fylkeskommunale helse- og omsorgstjenest
ene. Over 100 ansatte, blant annet
leger, tannleger og sykepleiere er i ferd
med å gjennomføre utdanningen, og
de fleste er veldig godt fornøyd. Dette
tiltaket styrker ytterligere ved at vi
også skal tilby utdanningen i Bergen,
i tillegg til Oslo og Stavanger. Vi legger
også til rette for videre utvikling av
Nasjonalt topplederprogram i regi av
Nasjonal ledelsesutvikling. Samhandlingsledelse er et utviklingsområde i
alle deler av helse- og omsorgstjen
esten. Bedre ledelse forutsetter også
god kunnskap om tjenestene som skal
ledes. Vi er i ferd med å etablere et
kommunalt pasient- og brukerregister.
Det vil gi informasjon om innholdet i
og kvaliteten på den kommunale 
helse- og omsorgstjenesten, og være
et viktig styringsverktøy.
Kompetanse

å styrke ledelsen i kommunen. For at
brukerne og pasientene skal få koordinerte helse- og omsorgstjenester av
god kvalitet må det også stilles høye
krav til ledelse. Det gjelder ikke bare i
den enkelte deltjeneste, men på øverste
nivå i kommunen. Det er helt avgjør

Det tredje sentrale tiltaket i Meld. St.
26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet er å heve
kompetansenivået i helse- og omsorgstjenesten i kommunen, der stadig mer
komplekse tjenester ytes. For å lykkes
med bedre kvalitet, må vi heve kompetansen til dem som gjør jobben, og vi
må rekruttere og beholde de best kvalifiserte personene. Regjeringen har
derfor laget en plan for rekruttering,
kompetanseheving og fagutvikling for
den kommunale helse- og omsorgstjen
esten. Kompetanseløft 2020 inneholder blant annet tiltak for å få flere
psykologer i kommunene, videreut
danne blant annet leger og sykepleiere,
og heve kompetansen hos dem uten
fagutdanning.
Vi trenger også bedre faglig dialog
mellom og innsikt i utfordringene til
spesialisthelsetjenesten og primær
helsetjenesten. Det skal vi få til ved gi
kommunene veiledningsplikt overfor
spesialisthelsetjenesten, slik spesialisthelsetjenesten har overfor den kom-

munale helse- og omsorgstjenesten. Vi
vil også utvikle arenaer for kompetanseoverføring både innad i kommunene og
mellom tjenestenivåene. Faglig dialog
handler om å dele kunnskap og erfaring.
Det må i større grad være en del av et
kontinuerlig samarbeid, uten at det
kun foregår der pasienter skal legges
inn eller skrives ut.
Spesialist i allmennmedisin

Sykehusene er organisert rundt og
bygget opp rundt spesialister. Kommunenes ansvar favner bred, og er i større
grad bygget opp rundt generalister.
Den kommunale helse- og omsorgs
tjenesten skal ikke være organisert
etter diagnoser eller spesielle behandlingstilbud. Den skal møte alle behov
hos pasienter som ofte har mer enn en
sykdom. Vi har derfor behov for personell med bred klinisk kompetanse.
Regjeringen vil at alle fastleger skal
være spesialister i allmennmedisin. På
samme måte vil vi at flere sykepleiere i
den kommunale helse- og omsorgstjen
esten skal ha bred klinisk kompetanse
på mastergradsnivå. Vi må også heve
kompetansen til fysioterapeuter og
ergoterapeuter og andre som skal
delta i en mer teambasert primær
helsetjeneste.
Avslutning

Mer teamorganisering, styrket ledelse
og økt kompetanse er sentrale utvik
lingsområder for både spesialist- og
primærhelsetjenesten. En mer hel
hetlig helse- og omsorgstjeneste i
kommunene, vil være en tydeligere
samarbeidspartner for spesialisthelsetjenesten. Med Meld. St. 26 (2014-2015)
Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet tar regjeringen samhandlingsreformen et steg videre. Vi skal
gjøre stykkevis til helt. Og vi skal gi
folk rett behandling på rett sted til rett
tid. Utviklingen av helse- og omsorgstjenestene stopper ikke ved samhandlingsreformen. Det er bare begynnelsen. Nå er vi på vei videre. Vi setter
kommunene i stand til å møte frem
tiden sammen med kompetente fagfolk, pasienter og brukere. •

OVERLEGEN 2-2016

13

Fire år med
samhandlingsreform

– og hva nå?
››

Av Jan Emil Kristoffersen,
fagsjef, medisinsk fagavd. Den norske legeforening

D

a daværende helseminister Bjarne
Håkon Hanssen presenterte M.St.
47 (2008-2009) om samhandlingsreformen ble det satt et tydelig fokus på
kommunenes ansvar for å bidra til en
bærekraftig og kostnadseffektiv helsetjeneste som skulle svare ut fremtidens
utfordringer med en kommende eldrebølge og et økende antall borgere som
lever med kronisk, oppfølgingskrevende sykdom. Det skulle satses på «forebygging framfor reparasjon, og sørges
for økonomiske insentiver som setter
kommunene i stand til å tilby de helsetjenestene som innbyggerne trenger». I
tillegg skulle befolkningen oppleve god
kvalitet i sammenhengende pasient
forløp på tvers av forvaltningsnivåene.
Veksten i ressurser skulle i større grad
gå til å bygge opp tjenester i kommun
ene. Et sentralt budskap var at «det skal
lønne seg for kommunene å satse på
forebygging, slik at folk i mindre grad
trenger spesialisthelsetjenester.»
Virkemidlene

Virkemidlene som ble valgt i reformen
var først og fremst en transaksjonsøkonomi knyttet til pasienter innlagt i
sykehus, herunder kommunal med
finansiering av innleggelser i sykehus,
og overføring av økonomi fra de regionale helseforetakene til kommunene
for å finansiere kommunale øyeblikke16 OVERLEGEN 2-2016

lig hjelp senger (ØHD) som et alternativ til innleggelse i sykehus.
Tiltakene ble forankret i et omfattende
lov- og forskriftsarbeid, hvor ny lov om
helse- og omsorgstjenesten i kommun
ene1 og en revidert forskrift om betaling for utskrivningsklare pasienter2
var de viktigste grepene. Det ble et
lovkrav for regionale helseforetak og
kommuner å etablere et sett med samarbeidsavtaler med pålegg i den nye
helse- og omsorgslovens § 6-2.
Forventningene

Flere pasienter skulle behandles i
kommunene. Dette skulle føre til
redusert kostnadsvekst i spesialist
helsetjenesten og overføring av øko
nomi til kommunene, som på sin side
skulle ta ut gevinster ved at bedre forebygging skulle skape en friskere befolkning som trengte mindre helsehjelp og omsorg, og underforstått, hvis
den levde lengre allikevel skulle være
«billigere» for kommunene. Liggetiden
i sykehus skulle ned ved at kommunene
skulle betale for overliggerdøgn for
pasienter som sykehuset hadde vurdert
som utskrivningsklare, og «unødvendige
innleggelser» skulle helst håndteres i
kommunale senger. Den kommunale
medfinansieringen skulle være et
incentiv for kommunene til å utvikle
sitt tjenestetilbud.

OVERLEGEN 2-2016
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Resultatene

Effekten av samarbeidsavtalene
mellom helseforetak og kommuner
har vært evaluert3. Hovedinntrykket
er at avtalene er nokså likelydende. Det
ser ut til at de føringene som ble lagt i
den nasjonale avtaleveilederen4 som
ble utviklet av Helse- og omsorgsdepartementet i samarbeid med «partene»
har bidratt til den ensartete praksisen.
Lokale forhold, og forpliktelser mellom
partene utover det som allerede fremgår av lov- og forskriftskrav ble i liten
grad er tatt inn i avtalene.
Ingen klinikere deltok i utvikling av
avtaleveilederen, og legenes rolle i
helsetjenesten ble lite synlig. Legevakt
er for eks. helt kort knyttet til innleggelsesprosedyrer, og avtalespesialister
og fastlegers rolle er omtalt under
«øvrige tema som det kan lages avtale
på».
Helsedirektoratet laget også en veileder for øyeblikkelig hjelp senger i
kommunene5, som siden er blitt revidert. Man la til grunn et nasjonalt forsvarlighetskrav om 24 timers tilstedeværelse av sykepleier, mens kravene til
leges nærvær i hovedsak ble overlatt til
kommunen å beslutte. I revidert utgave
er dette noe skjerpet slik at det nå
tilrås at «i et kommunalt tilbud som
omfatter observasjon og utredning av
pasienter med uavklarte tilstander må
det være tilstedeværelse eller mulighet
for rask tilkalling av lege 24 timer i
døgnet». Det legges fortsatt til grunn at
legevaktslegen kan gjøre jobben.
Kommunal medfinansiering var det
tyngste økonomiske elementet i reformen med en økonomisk ramme som
var nesten ti ganger så stor som for
utskrivningsklare pasienter. I den
politiske prosessen var flere forslag på
bordet, bl.a. inntil 100 % kommunal
finansiering av enkelte diagnosegrupper
som kols og diabetes, og ditto for personer over 80 år. Motstand fra brukerorganisasjoner ble som forventet sterk,
og man endte med en flat medfinansiering på 20 % av DRG for innleggelser
med medisinske diagnoser. Svakheten
med denne modellen var åpenbar,
kommunene måtte styrke sine tjenester
på alle medisinske diagnosegrupper
for å kunne påregne en effekt på sine
18 OVERLEGEN 2-2016

kostnader, mens å satse på tiltak
overfor enkeltdiagnoser gav for liten
gevinst. Netto-effekten ble et nullsumspill hvor 4-5 milliarder ble flyttet,
fakturert og motregnet uten påregnelig
nytte for noen. Det ble derfor lite støy
når regjeringen Solberg kort tid etter
tiltredelsen besluttet å fjerne med
finansieringsmodellen.
Betaling for utskrivningsklare pasienter hadde en umiddelbar og kraftig
effekt. Kommunene hentet ut omsorgskrevende pasienter i høyt tempo og
antall overliggerdøgn – og for en kort
stund antall korridorpasienter – stupte
på de fleste sykehus. Kommunene
responderte ved å geare opp aktiviteten
i hjemmesykepleie og i sykehjem, men
heller ikke denne del av reformen tilførte kommunene en netto økonomi
som gav rom for tjenesteutvikling.
Legetjenesten var som tidligere beskrevet i liten grad påvirket av de valgte virkemidlene, og ble stående «på
utsiden» av reformen. Både Statens
helsetilsyn og Riksrevisjonen har
vurdert deler av reformen, og frem
fører tydelig kritikk mot gjennom
føringen.

lig svikt i samhandlingen mellom sykehus og kommune. Dette handlet dels
om måten informasjon ble oversendt
på, men også om mangler ved innholdet,
eksempelvis om pasientens helsetilstand, funksjonsvurdering og lege
middelinformasjon.
En forventet effekt av tidligere utskrivninger var en økning i ikke planlagte reinnleggelser. Helsedirektoratets samhandlingsstatistikk7 viser at
andelen personer som reinnlegges
akutt innen 30 dager har vært jevnt
økende for pasienter i behov av pleieog omsorgstjenester fra 2011 til i dag,
mens det i samme periode er en jevnt
fallende tendens for personer som ikke
er pleietrengende etter utskrivning.
Dette gjelder både for de over 80 år og
for hele populasjonen. Selv om det i
litteraturen er påvist varierende sammenheng med andel tidlige reinnleggelser og utkomme i form av dødelighet er det all grunn til å bekymre seg
over at nettopp de sykeste synes å være
de som presses for raskt ut. Det haster
med å identifisere gode verktøy for å
vurdere den faktiske effekten på våre
pasienters helse av de økonomiske
styringsvirkemidlene.

Kritikken mot reformen

Riksrevisjonen skriver bl.a. at «selv
om kommunene mottar sykere pasienter
med større behov for behandling og pleie
enn tidligere, har kommunene verken
økt kapasiteten eller hevet kompetansen
til ansatte nevneverdig etter innføringen
av samhandlingsreformen». Man finner
også at både kommuner og fastleger
mener at mange blir skrevet ut for
tidlig og at dette skaper utfordringer
for den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Videre påpeker Riksrevisjonen at: «ØHD er lite brukt, og at virkemiddelet ikke brukes slik Stortinget har
forutsatt. Slik ØHD benyttes i dag, står
ikke antall behandlede pasienter i et
rimelig forhold til det offentliges ut
gifter».
Helsetilsynet gjennomførte i 2015
tilsyn med utskrivning av pasienter fra
spesialisthelsetjenesten til kommunen.6
Tilsynet avdekket at pasienter fikk for
lite informasjon om behandlingen på
sykehuset og hva som skulle skje når
de kom hjem. Tilsynet viste også alvor-

Var reformens hovedvirkemidler basert
på beste faglige råd?

Det manglet ikke faglige vurderinger,
både i forkant av stortingsmeldingen
og i tiden frem mot 2012. Bl.a. nedsatte
Helse- og omsorgsdepartementet i
november 2010 en bred og meget
kompetent ekspertgruppe som skulle
se særskilt på helsetjenesten til syke
eldre8. Gruppen skulle særlig se på
kommunale alternativ før, i stedet for
og etter innleggelse i sykehus for eldre
pasienter. Ekspertgruppen påpekte bl.a.:
• Kommunale ØHD senger kan være
et tilbud for pasienter med avklart
diagnose uten akutt funksjonssvikt
og uttalt komorbiditet, og med lang
vei til sykehus.
• Det er ikke dokumentert at det forekommer et stort antall unødvendige
innleggelser av eldre, og kommunale
ØHD senger kan ikke forventes å gi
vesentlig reduksjon i behovet for
sykehussenger.

• Kommunale ØHD senger må ha høy
kvalitet på utstyr og bemanning fastsatt som nasjonale normer (røntgen,
blodprøver, overvåkningsutstyr,
døgnkontinuerlig legeberedskap)
• Tilgang til sykehusets journalsystem
for ansatte i ØHD er en forutsetning
for gode behandlingsløp mellom
forvaltningsnivåene.
• ØHD og sykehus må ha en og samme
finansieringskilde for å unngå økonomisk press som påvirker sykehusene
til å skrive ut for tidlig.
• Betalingsforskriften for utskrivningsklare pasienter fremmer ikke
samarbeid, men er et typisk eksempel
på en ordning som fremmer «svarteperspill» om pasientene.
Det må antas at denne rapporten raskt
ble lagt til «mogning i myrkret», all den
tid ingen av dens sentrale anbefalinger
ble tatt til følge – snarere tvert i mot.
Quo Vadis samhandlingsreform?

Samhandlingsreformen slik den faktisk
ble fremstår først og fremst som et sett
med økonomiske virkemidler som skal
redusere ulempene knyttet til at helsetjenesten er organisert i to siloer med
ulik finansiering og lovregulering.
Fortsatt leveres tjenestene av små og
store virksomheter på ulike forvaltningsnivå, som først og fremst har som

oppdrag å levere tjenester innenfor
sine egne budsjetter, og samhandlingen
er i stor grad både styrt og begrenset av
penger.
Vi vet lite om effekten på kvalitet og
pasientsikkerhet av reformen. En tydelig oppbygging av tjenestetilbud og
kompetanse i kommunene har ikke
funnet sted. ØHD-sengene har lavt
belegg og i sum få liggedøgn. Med
enkelte lokale unntak er det beskjedne
resultater å vise til.
Satsingen på kommunikasjon og
IKT-løsninger i helse-Norge er fortsatt
preget av pengeknapp konsolidering på
gammeldagse tekniske plattformer og
langsiktige vyer med usikkert potensial.
Aktiviteten i helseforetakene er høyere
enn noensinne, men antall senger pr

1.000 innbyggere er lavt i et OECDperspektiv, og liggetiden er blant
Europas korteste. Veksten i antall leger
i spesialisthelsetjenesten har fortsatt å
være det flerdoble av økningen av leger
i kommunehelsetjenesten. Virkemidlene
har i liten grad utløst tettere faglig
samarbeid, kompetanseutveksling og
gjensidig hjelp. Og man har vel i og for
seg fått som bestilt.
Den neste store debatten om samhandling i norsk helsetjeneste vil
derfor dreie seg om de helt grunn
leggende forholdene knyttet til forvaltningsnivåer og finansieringsmodeller,
med nye teknologiske muligheter som
et bakteppe. Fremtiden er nærmere
enn vi tror og blir annerledes enn vi
tenkte. •

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m..
Forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter
3
	Thokle Martens C, Veenstra M: Samarbeidsavtaler mellom helseforetak og kommune.
Fra dialog til avviksmelding? NOVA rapport 9/2015
4
	Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale
helseforetak/helseforetak, nasjonal veileder. Helse- og omsorgsdepartementet 2011
5
	Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell, Rapport fra
Helsedirektoratet 2012, revidert 2/2014
6
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Samhandlingsreformen
Samhandlingsreformen	
  -‐	
  hvordan	
  går	
  det?	
  
-Erfaringer	
  
hvordan
fra	
  Østfold.	
  	
  går det?
	
  
Erfaringer
fra Østfold
Bakgrunn	
  og	
  fakta.	
  	
  

››

Av Espen Storeheier, fastlege og spesialist i allmennmedisin.
Samhandlingsreformen	
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Hansen	
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  i	
  2009	
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  KAD-utvalg.
at	
  bakgrunnen	
  for	
  
Leder
foroNorsk
Forening for Allmennmedisins
reformen	
  i	
  hovedsak	
  er	
  kostnadsøkningen	
  man	
  har	
  sett	
  innenfor	
  helse	
  de	
  siste	
  årene.	
  Denne	
  
Bakgrunn og fakta
utviklingen	
  er	
  ikke	
  bærekraftig	
  
over	
  
om	
  
befolkningen	
  
godtar	
  et	
  betydelig	
  
økt	
  
skattepress.	
  
e	
  
Samhandlingsreformen
er som alle er
kjenttid	
  
med
enikke	
  
koordineringog retningsreform
som Håkon
Hansen
lanserte D
i 2009
da
hanåvar
helse
omsorgsminister.
Man
anta
at vbakgrunnen
for reformen
i hovedsak
er kostnadsøkningen
siste	
  
rene	
  
har	
  ogdette	
  
frekventert	
  
i	
  mkan
edier	
  
der	
  
isse	
  økonomer	
  
hevder	
  
at	
  skattenivået	
  
må	
  bli	
  så	
  hman
øyt	
   har
sett innenfor helse de siste årene. Denne utviklingen er ikke bærekraftig over tid om ikke befolkningen godtar et betydelig
som	
  opp	
  mot	
  65	
  %	
  om	
  utgiftene	
  til	
  helse	
  skal	
  kunne	
  fortsette.	
  Økningen	
  de	
  siste	
  årene	
  vises	
  i	
  
økt skattepress. De siste årene har dette frekventert i medier der visse økonomer hevder at skattenivået må bli så høyt
tabellen	
  
hentet	
  
ra	
  Sutgiftene
SB:	
  
som
opp mot
65 %fom
til helse skal kunne fortsette. Økningen de siste årene vises i tabellen hentet fra SSB:
Helseutgifter. Nøkkeltall12Publisert 14. mars 2016

Helseutgifter

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2015

260 182

274 246

291 925

311 094

0,9

2,4

2,1

Årlig volumendring i prosent
Investeringer til helseformål. Millioner kroner

14 458

18 487

20 572

18 433

Helseutgifter i prosent av BNP

8,8

8,9

9,3

9,9

Helseutgifter i prosent av BNP Fastlands-Norge

11,3

11,3

11,6

11,9

Helseutgifter per innbygger. Kroner

51 844

53 984

56 823

59 942

1

2

2015

Tall for de to siste årene er foreløpige.

Befolkningsframskriving	
  2016-‐2040.	
  Basert	
  på	
  middels	
  nasjonal	
  vekst.	
  Hele	
  landet.	
  
Begrepet "helseutgifter" inkluderer ikke investeringer.

	
  

Statistisk	
  sentralbyrå.	
  
iagram:	
  
norgeshelsa.no
Befolkningsframskriving
2016-2040.D
Basert
på middels
nasjonal vekst. Hele landet.
Et annet faktum er at den eldre delen Kilde:	
  
av befolkningen øker, se figur nedenfor
	
  
fra Folkehelseinstituttet. En konsekvens
av dette er at utgiftene til helse og
Et	
  annet	
  faktum	
  
er	
  at	
  delen
den	
  eavldre	
  delen	
  av	
  befolkningen	
  øker,	
  se	
  figur	
  nedenfor	
  fra	
  
omsorgstjenester
til denne
befolkningen
kommer
til
å
øke.
Folkehelseinstituttet.	
  En	
  kJf.onsekvens	
  av	
  dette	
  er	
  at	
  utgiftene	
  til	
  helse	
  og	
  omsorgstjenester	
  til	
  denne	
  
økningen av utgiftene til omsorg
delen	
  ai kommunene,
v	
  befolkningen	
  
kommer	
  
til	
  å	
  øke.	
  Jf.	
  økningen	
  av	
  utgiftene	
  til	
  omsorgtjenesten	
  i	
  kommunene,	
  
tjenesten
beskrevet
i
«Nøkkeltall
frai	
  helseog omsorgs
beskrevet	
  
«	
  Nøkkeltall	
  
fra	
  helse-‐	
  og	
  omsorgssektoren	
  10.03.15	
  fra	
  Helsedirektoratet».	
  	
  Vi	
  blir	
  eldre	
  
sektoren 10.03.15 fra Helsedirekto
og	
  de	
  kroniske	
  sykdommene	
  som	
  KOLS,	
  diabetes	
  type	
  2,	
  lettere	
  psykisk	
  lidelse	
  og	
  helseskadelig	
  
ratet». Vi blir eldre og de kroniske
fedme	
  øker.	
  
sykdommene
som	
   KOLS, diabetes
type 2, lettere psykisk lidelse og helseKilde: Statistisk sentralbyrå
skadelig
fedme øker.
Diagram: norgeshelsa.no
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Det var derfor tverrpolitisk enighet
da Samhandlingsreformen ble lansert
for Stortinget i 2009. Målet med reformen var tredelt. Målet er å redusere
antall akutte innleggelser ved norske
sykehus. Flere pasienter skulle behandles nær der de bor og denne behandlingen skulle være like god eller
bedre enn den disse pasientene ville
fått ved sykehusene. Tanken var da å
etablere avdelinger i kommunene som
kunne behandle denne pasienten. De
nye kommunale akutte døgnplassene
/ døgnoppholdene var skapt, heretter
kalt KAD.
Det ble utviklet veiledere fra Helseog omsorgsdirektoratet, der man fra
første til andre utgave endret, fra helt
avklart pasient til uavklart pasient med
liten fare for akutt forverring. Dette
etter innhenting av informasjon fra
flere KAD enheter i landet som var i
drift. I den første veilederen hadde
man ganske klare diagnosegrupper,

	
  

noe som ble utvidet i den påfølgende.
Ved at man har åpnet for uavklarte
pasienter ser man en klar forskyvning
av ansvaret over til primærhelsetjen
esten. Man må kunne diagnostisere
og behandle den pasientgruppen i
primærhelsetjenesten. Likevel er Helseog Omsorgsdepartementet klare på at
kommunene bare plikter å ta i mot de
pasientene de kan behandle. Altså ble
det som H-dir. (Helsedirektoratet)
ønsket; «de tusen blomsters eng».
Utviklingen av KAD

Mange steder i landet begynte man å
planlegge disse avdelingene allerede i
2009 og noen avdelinger var i drift utover i 2012. Insentivene for kommunene
til å sette i gang med dette var økonomi.
Finansieringen av disse enhetene kom
etter modellen 50:50 fra H-dir. og fra
budsjettet til Helseforetakene, i Østfold sitt tilfelle Sykehuset Østfold. Det
er godt kjent at økonomiske intensiver

får kommunene til å handle. Dette så
man tydelig gjennom at kommunen
måtte betale ca. 4000,-per pasient og
døgn om man ikke kunne ta i mot utskrivningsklare pasienter fra sykehus.
Se grafen nedenfor som viser at antallet
«overliggere» sank drastisk utover i
2012. Hvordan kommunene plutselig
klarte å ta i mot så mange pasienter og
fortsatt ha forsvarlig behandling er for
mange en gåte. Det samme gjelder
hvorfor så mange pasienter plutselig
ble utskrivningsklare fra sykehusene.
Grafen nedenfor viser tallene, hentet
fra «nøkkeltall fra helse- og omsorgsektoren 10.03.15» utgitt av Helse
direktoratet.
Det var dog visse kriterier som skulle
være oppfylt før kommunen kunne få
overført pengene til KADen sin. Overføringen var på ca. 1,6 mill. per seng og
år. Det måtte være inngått samarbeidsavtaler mellom Helseforetakene og
kommunene, og Helseforetakene måtte

Figur 2: Gjennomsnittlig liggetid1 ved opphold for pasienter som er meldt utskrivningsklare2. 2010-20143.

Kilde: Helsedirektoratet 2015, IS-2245:
Samhandlingsstatistikk 2013-2014
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gå god for tilbudet som var opprettet.
Enkelte steder i landet skapte dette
stor debatt og uenighet. Det ble ikke
et bedre samarbeids og samhandlings
klima, men heller det motsatte. Noen
steder nektet også Helseforetaket å
betale ut dette tilskuddet.
Utviklingen i Østfold

Østfold var det første fylket i landet
der alle kommunene etablerte slike
KAD-avdelinger. Disse avdelingene
ble opprettet med utgangspunkt i de
bestående fem legevaktsdistriktene.
Per i dag er legevakt og KAD sam
lokalisert på alle stedene. I figuren
nedenfor betegnes KAD som LMS

overordnede samarbeidsorganet
ADMS, administrativt samarbeidsutvalg. Dette er beskrevet som følger
på SØ sine hjemme sider:

«Øyeblikkelig
hjelp døgnopphold
i kommunene

«Administrativt
samarbeidsutvalg

- Målet er å gi befolkningen et godt
tilbud der de bor, og redusere antallet
øyeblikkelig hjelp innleggelser. Flere
innbyggere skal behandles i kommunehelsetjenesten, og hele eller større
deler av pasientforløpet skal foregå i
kommunene.»

Samarbeidsavtalen mellom kommunene
og Sykehuset Østfold omfatter også et
Administrativt samarbeidsutvalg
(ADMS). Utvalget har myndighet til
å fatte bindende beslutninger på tvers
av forvaltningsnivåene.»

Eksempel på arbeid ved KAD utvalget
er at flere av avdelingene ved SØ nå har
vært invitert til KAD utvalgsmøtene.
Dette for å kunne si noe om hvilke
pasientforløp som sikkert kan foregå
delvis eller helt utenfor sykehus. For å
sikre rett diagnostisering og forslag til
rett behandling fra spesialisthelsetjen
esten har vi noe som heter diagnostisk
sløyfe. Dette er en prosedyre som
muliggjør innleggende ved SØ akuttmottak. Innleggende lege informerer
både KAD og SØ om diagnostisk sløyfe
pasient. Sykehuset prioriterer denne
pasienten innenfor samme triage gruppe
og avklarer pasienten. Ved tilstand som
krever sykehusinnleggelse forblir pasienten på sykehus om ikke sendes pasienten til KAD med forslag til behandlingsplan helst innen 5 timer. I praksis
vil det si at om legevaktslegen tror
pasienten lider av en pneumoni og
trenger iv ab og observasjon, men ikke
kan utelukke LE, kan denne diagnosen
verifiseres eller avkreftes ved SØ og
pasienten blir behandlet på rett sted.

ADMS er et konsensusutvalg og dog 	
   Resultater ved KAD i Østfold.
I Østfold byget man tidlig et nettSiden KAD enhetene i Østfold har
verk mellom disse KAD avdelingene og kan man ikke fatte beslutninger som
alle har vært i drift i nå 4 år har man
får større økonomiske konsekvenser
Sykehuset Østfold (SØ). Det ble tidlig
behandlet ganske mange. Dette gjør
for noen av partene. Slike avgjørelser
lagt vekt på en god og likeverdig samtas av partnerskapsmøtet som hodes en at man nå har begynt å få noe erfaring
handling mellom spesialisthelsetjen
i drift av KAD og gode samarbeids
esten og primærhelsetjenesten. Det ble gang per år der ledelsen fra SØ og utrutiner mellom SØ og disse enhetene.
valgte ledere fra kommunene deltar.
tidlig tydelig at informasjonsflyten og
Se tabeller og figur for statistikk og
Deltagere i KAD utvalget var de
kjennskapen til hverandre var meget
	
  byget	
  mviktig
an	
  tidlig	
  
et	
  nettverk	
  
mellom	
  disse	
  
KAD	
  
avdelingene	
  
og	
  Sykehuset	
  Ø
stfold	
  (iSØ).	
  
Det	
  
diagnoser
fra 2014
til mars 2016.
første
årene
til stor del administratorer.
for å lykkes.
Man opprettet
Dette
da
temaene
ofte
var
av
organisaderfor
allerede
i
2012
KAD
utvalget.
I
g	
  lagt	
  vekt	
  på	
  en	
  god	
  og	
  likeverdig	
  samhandling	
  mellom	
  spesialisthelsetjenesten	
  og	
  
torisk art. Nå er dette derimot et klinisk
dette utvalget var det en representant
helsetjenesten.	
  
Det	
  
tidlig	
  og
tydelig	
  
at	
  informasjonsflyten	
  
og	
  kjennskapen	
  
til	
  hverandre	
  var	
  
utvalg der man diskuterer
faglige
fra hver av
de b
5 le	
  
KADene
tilsvarende
problemstillinger
forvaltnings
representanter
fra SØ. Det
ble allerede	
  
iktig	
  for	
  åmange
	
  lykkes.	
  
Man	
  opprettet	
  
derfor	
  
i	
  2012	
  Kog
AD	
  
utvalget.	
  I	
  dette	
  utvalget	
  var	
  det	
  
av retningslinje 4: (hentet fra SØ
holdt og holdes møter ca. hver 4 til 6
sentant	
  fuke.
ra	
  hMandatet
ver	
  av	
  dfikk
e	
  5utvalget
	
  KADene	
  
og	
  tilsvarende	
  
mange	
  representanter	
  fra	
  SØ.	
  Det	
  ble	
  holdt	
  
hjemmesider):
fra det

es	
  møter	
  ca.	
  hver	
  4	
  til	
  6	
  uke.	
  Mandatet	
  fikk	
  utvalget	
  fra	
  det	
  overordnede	
  samarbeidsorganet	
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dministrativt	
  samarbeidsutvalg.	
  Dette	
  er	
  beskrevet	
  som	
  følger	
  på	
  SØ	
  sine	
  hjemme	
  sider:	
  	
  

Beleggsprosent	
  totalt

	
  %

	
  %

RATE PER 10 000 INNBYGGER:

	
  %

	
  %

Fredrikstad
59,4
81,3
21,9
162,7

2014
2015
2016
Totalsum

	
  %

	
  %

	
  %

Halden
106,6
90,7
35,5
232,8

Indre
124,1
138,3
34,8
297,2

Moss
72,1
87,2
28,5
187,9

Sarpsborg
32,9
48,3
11,6
92,9

Totalt
73,0
86,5
24,8
184,3

Beleggsprosent	
  
totalt
2015

Sarpsborg
639
1 002
244
1 885

Mars

Februar

Januar

Moss
1 811
1 789
595
4 195

Desember

November

Oktober

Indre
1 600
1 878
559
4 037

September

Halden
1 087
1 035
346
2 468

August

Mai

Juni

Fredrikstad
1 911
2 913
803
5 627

April

Januar

	
  %

Mars

	
  %

2014
2015
2016
Totalsum
Februar

	
  %

Juli

LIGGEDAGER						

	
  %

Totalt
7 048
8 617
2 547
18 212

Drift av KAD

Alle2016
enhetene har egne leger knyttet til
	
  
avdelingen, noen steder 24/7, andre på
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dagtid med evt. vaktordninger frem til
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2200 og visitt noen timer i helgene.
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ene gjenspeiles i dette. Det skal dog
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  iukommunene.
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Beleggsprosenten har variert noe men er langt over landsgjennomsnittet som ligger på
	
  
godt under 50 %

Pasientene er i det store og hele meget
fornøyde med den behandlingen og
oppfølgingen de har fått ved avdelingene.
De nevner ffa det at personalet og
legene har tid til å prate og ta seg av
hele mennesket. Det pågår et forskningsprosjekt ved alle KADene i Østfold, der
Ann-Chatrin Leonardarsen har samlet
inn data fra pasienter vedrørende deres
opplevelse av oppholdet på KADene
sammenliknet med SØ. Resultatet er
ikke ferdig ennå, men i grove trekk peker
det mot at pasientene er mer fornøyde
med oppholdet ved KADene enn ved SØ.
Indre Østfold, med Askim, er det
eneste stedet som faktisk har klart å
vise en nedgang i kommunal medfin
ansiering, for målpasientene, så lenge
den var gjeldende, dvs frem til 2015.
Figuren nedenfor viser tall som
kommuneoverlege Alf Johnsen har
hentet frem for Askim kommune.
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Indre	
  Østfold,	
  med	
  Askim,	
  er	
  det	
  eneste	
  stedet	
  som	
  faktisk	
  har	
  klart	
  å	
  vise	
  en	
  nedgang	
  i	
  kommunal	
  
medfinansiering,	
  for	
  målpasientene,	
  så	
  lenge	
  den	
  var	
  gjeldende,	
  dvs	
  frem	
  til	
  2015.	
  Figuren	
  nedenfor	
  
viser	
  tall	
  som	
  kommuneoverlege	
  Alf	
  Johnsen	
  har	
  hentet	
  frem	
  for	
  Askim	
  kommune.	
  	
  

har	
  pekt	
  på	
  ulike	
  sider	
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  opprettelsen	
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  KAD	
  som	
  viser	
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  det	
  ikke	
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alt	
  fra
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  nærhet	
  til	
  pasienten,	
  konkurranse	
  til	
  mind
SØ	
  SØ
har	
  
ikke	
  sett
sett	
  
n	
  signifikant	
  
nedgang	
  
antall	
  
edller	
  
envendelser	
  
ed	
   at vioer
harlikevel	
  
likevel ikke
enesignifikant
utrede,
diagnostisere
ogginnleggelser	
  
behandle
skaladet
presiseres
lokalsykehus	
  
oi	
  sv.	
  
Det	
  
jenstår	
  likevel	
  
et	
  fhHer
aktum	
  
t	
  våre	
  
pvolitikere	
  
g	
  btydeeslutningstakere
nedgang
i
antall
innleggelser
eller
d

enne
pasient
gruppen
godt
nok,
lige
på
at
nivået
på
den
faglige
kompeakuttmottaket	
  etter	
  oppstart	
  av	
  Kom	
  
AD.	
  åS	
  rpørsmålet	
  
v
il	
  
l
ikevel	
  
v
ære	
  
o
m	
  
a
ntallet	
  
h
envendelser	
  
h
adde	
  
edusere	
  
akutte	
  
innleggelser	
  
sykehus,	
  
og	
  heller	
  behandle	
  
henvendelser ved akuttmottaket etter
til tider
også vært
hevdet
at det er i	
  norske	
  
tansen
er allmennmedisin
og at vårede	
  like	
  godt	
  elle
vært	
  
e
nnå	
  
h
øyere	
  
o
m	
  
i
kke	
  
K
ADene	
  
h
adde	
  
f
unnets	
  
e
ller	
  
o
m	
  
m
an	
  
b
are	
  
h
ar	
  
e
tablert	
  
e
t	
  
n
ytt	
  
t
ilbud	
  
for	
  er
v	
  dfarlig.
er	
  de	
  bor.	
  	
  
oppstart av KAD. Spørsmålet vil likevel nærheter	
  
uforsvarligaog
laboratorieprøver og f eks blodgass

være
om antallet
Likeveli	
  er
det steder som	
  hevder at
for å kunne følge og sende de pasientene
pasienter	
  
som	
  henvendelser
likevel	
  ville	
  hadde
blitt	
  behandlet	
  
kommunene.	
  
vært ennå høyere om ikke KADene
de har
til et
mange
som
ikke skalinnenfor	
  
være hosuoss
videre.
Det i	
  spesialisth
Det	
  
har	
  fått
også	
  
til	
  godt
tider	
  tilbud
vært	
  for
hard	
  
kritikk	
  fra	
  
personer	
  
like	
  
fagmiljøer	
  
hadde funnets eller om man bare har
av disse pasientene, og et av de stedene er også viktig for oss å ikke være en
hvordan	
  kommunene	
  
ikke	
  
er	
  vsi	
  tand	
  
tngen	
  
il	
  å	
  kunne	
  
utrede,	
  dsiagnostisere	
  
og	
  behandle	
  de
Uavhengig	
  
dette	
  
iser	
  det	
  seg	
  aom	
  
t	
  erpder
asientene	
  
er	
  fornøyde	
  
og	
  
har	
  iinstans
ider
ndikatorer	
  
om	
  skulle	
  jf.tilsi	
  
etablert
et nyttav	
  
tilbud
forvpasienter
undertegnede
arbeider, nemlig
vi drøyer diagnostikk,
gruppen	
  
odt	
  nok,	
  
til	
  tider	
  også	
  
vært	
  hevdet	
  
at	
  det	
  sløyfe
er	
  uforsvarlig	
  
g	
  farlig.	
  	
  
som
behandletbiehandling.	
  
ved	
  IndregØstfold
Medisinske
Kompediagnostisk
beskrevet otidligere.
at	
  dlikevel
e	
  har	
  ville
fått	
  blitt
uforsvarlig	
  
kommunene.
tansesenter med en KAD-avdeling på 7
Vi behandler uavklarte pasienter ved
Uavhengig av dette viser det seg at
Likevel	
  
et	
  lege
steder	
  
som	
  h
evder	
  
at	
  de	
  hvår
ar	
  KAD
fått	
  tavdeling
il	
  et	
  godt	
  
tilbud	
  Østfold.
for	
  mange	
  av	
  disse	
  pasi
senger. eVir	
  d
har
til stede
hele
døgnet
i Indre
	
  
pasientene
er fornøyde og vi har ingen av	
  
som
også
arbeider
etter
gitte
prosedyrer
E

ksempler
på
diagnoser
som
behandde	
  stedene	
  er	
  der	
  undertegnede	
  arbeider,	
  nemlig	
  ved	
  Indre	
  Østfold	
  
Medisinske	
  
indikatorer som skulle tilsi at de har
som akuttlege i distriktet med sykebeles er infeksjoner, KOLS av alle grader,
med	
  
en	
  KAD-‐avdeling	
  
på	
  7	
  senger.	
  
Vi	
  har	
  lege	
  til	
  stede	
  
fått
uforsvarlig
behandling.
søk og akutt utrykninger.
Vedkommende
obstipasjoner,
smerteproblemtikk
etterhele	
  døgnet	
  s
Nasjonale	
  
og	
  
egne	
  erfaringer.	
  	
   Kompetansesenter	
  
arbeider	
  
etter	
  gfor
itte	
  legevakten.
prosedyrer	
  
om	
  akuttlege	
  
istriktet	
  og
med	
  
og	
  akutt	
  utryk
er også bakvakt
Vishar
fall uteni	
  d
frakturer
medsykebesøk	
  
stabile frakt
Nasjonale og egne erfaringer.
tilgang
på
ulike
diagnostiske
verktøy
urer.
Pyelonefritter,
cystitter,
palliative
Vedkommende	
  
er	
  også	
  bakvakt	
  
Vi	
  h
har	
  tvilgang	
  
ulike	
  diagnostiske	
  verk
Det	
  har
har	
  
gjennom	
  
de	
  sårene
iste	
  åvært
rene	
  vært	
  
undersøkelser	
  
utført	
  for	
  
av	
  legevakten.	
  
Deloite,	
  
det	
  
ært	
   ogpå	
  eller
Det
gjennom
de siste
heleflere	
  
døgnet,
se figur:
pasienter
medar	
  
smerter
obstie	
  g	
  
figur:	
  
flere
undersøkelser utført av
Deloite,
erfaringskonferanser	
  
i	
  regi	
  
av	
  KS	
  odøgnet,	
  
g	
  H-‐dir.	
  so
det	
  er	
  startet	
  større	
  prosjekter	
  i	
  regi	
  av	
  Forskningsrådet	
  
det har vært erfaringskonferanser i
der	
  av
EVASAM	
  
(Forskningsbasert	
  
regi
KS og H-dir.
og det er startet evaluering	
  av	
  samhandlingsreformen)	
  nok	
  er	
  det	
  største.	
  Alle	
  disse	
  
større prosjekter i regi av Forskningsrådet der EVASAM (Forskningsbasert
evaluering av samhandlingsreformen)
nok er det største. Alle disse har pekt
på ulike sider ved opprettelsen av KAD
som viser at det ikke har fungert, alt
fra belgsprosent, økonomi, geografi,
mangel på nærhet til pasienten, konkurranse til mindre lokalsykehus osv.
Det gjenstår likevel det faktum at våre
politikere og beslutningstakere har et
ønske om å redusere akutte innleggelser
i norske sykehus, og heller behandle de
like godt eller bedre i nærheter av der
de bor.
Det har også til tider vært hard kritikk
fra personer innenfor ulike fagmiljøer
i spesialisthelsetjenesten om hvordan
kommunene ikke er stand til å kunne
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pasjon for å nevne noen. Pasienter som
ikke skal behandles ved KAD i Indre
Østfold er de som har økt risiko for
akutt alvorlig forverring og akutt og
nylig oppstått funksjonssvikt hos eldre
pasienter. Er diagnosen usikker skal
denne ofte multimorbide gruppen via
diagnostisk sløyfe. Pasienter med allerede definerte pasientforløp som f.eks.
hjerteinfarkt, cerebrovaskulære hendelser, traumer, og sepsis skal ikke
behandles hos oss.
Vår konklusjon og konklusjonen til
de ulike utredningene, erfaringskonferansene og den lille forskning som
finnes er vel, at noen kriterier er like
for de stedene som har lykkes:
- Samlokalisering med legevakten
- Interkommunal enhet
- God og kompetent legebemanning
og helst lege til lege kontakt ved
innleggelser.
- Gode observasjonsverktøy som benyttes kontinuerlig av sykepleiere. •

Diskusjon:

Samhandlingsreformen er kommet for å bli. De fleste i dag er enige i at det
må til endringer i vår måte å organisere helsevesenet. Selvfølgelig kan det
diskuteres hvor mye av BNP som skal gå til helse, men dette må prioriteres
opp mot andre samfunnsoppgaver. Det er politisk vilje at en oppgaveover
føring fra spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten skal gjennom
føres og flere pasienter skal behandles og følges i primærhelsetjenesten. For
at dette skal lykkes må samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og
primærhelsetjenesten bli bedre. Det faglige forsvarlige, den gode behandlingen og ivaretagelse sammen med pasientens ønske, må stå i sentrum for vår
tjeneste i årene som kommer. Uavhengig av om helsepersonellet tilhører
sykehuset, sykehjemmet, fastlegekontoret eller KAD avdelingen. Så la oss
ikke gjøre dette til en debatt mellom lokalsykehus og KAD, mellom de store
universitetsmiljøene og distriktene, uten foren allmennmedisineren og
spesialisten gjennom kommunikasjon og samhandling for pasientens beste.

Meninger og tanker presentert i denne artikkelen er forfatterens egne.
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Konsekvenser av samhandlingsreformen

slik vi opplever det på
Sykehuset Østfold Kalnes
›› Av Annelee Sanengen, overlege indremedisinsk avdeling, Sykehuset Østfold Kalnes

S

amhandlingsreformen ble innfaset
fra 2012 med mål om og både bedre
ressursutnyttelse og kvalitet på helsetjenesten ved å overføre et større ansvar for pasientbehandlingen til kommunen. Har reformen fungert som
ønsket? I dokument 3:5 (2015-2016),
Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjen
esten etter innføringen av samhandlingsreformen, overlevert Stortinget
12.01 16, kommer det fram at kommun
ene i liten grad har økt kapasitet og
styrket kompetanse i primærhelse
tjenesten etter innføring av samhandlingsreformen.
Erfaringen fra medisinsk avdeling
ved Kalnes er at riksrevisjonens konklusjon stemmer med tilbudet til pasientene i Østfold. Overføring av midler
til kommunene innebærer at pasienter
som ikke lenger er i behov av spesialisthelsetjenester skal motta videre
behandling og oppfølging i regi kommunen. Disse pasientene er en stor
heterogen gruppe som ofte har flere
diagnoser og omfattende pleiebehov.
Vi som er spesialister iverksetter
utredning og behandling og når pasienten vurderes stabil nok til at overflytting til primærhelsetjeneste er
medisinsk er forsvarlig sendes et PLO
skjema. Her skriver både sykepleier og
behandlende lege inn opplysninger om
pasienten, sykdomsforløp, behandlingsplan og hvilket omsorgsnivå vi
mener pasienten trenger videre. Leger
i sykehus har i midlertidig ikke lov
eller mandat til å bestemme hva slags
behandlingsnivå hver enkelt kommune
skal tilby. Det fremstår som noe underlig
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at tilbudet som gis kan avvike betydelig
fra behovet vurdert av spesialisten som
har igangsatt behandlingen.
Resultatet er at behandlingen og oppfølgingen som gis etter utskrivning fra
sykehus kan være dårligere enn det som
er vurdert nødvendig. Dette skaper
mistillit mellom pasient og pårørende
og primærhelsetjenesten, og medfører
i verste fall dårligere pasientbehandling.
Statistikk fra 2014 viser at 19.8 % av
pasientene som var meldt utskrivningsklare ble reinnlagt. Det betyr at så
mange som 1/5 av pasienten som blir
vurdert av spesialisthelsetjenesten til
og forsvarlig kunne behandles i primærhelsetjenesten ble feilvurdert eller
mottok en behandling som var for
dårlig i forhold til behovet beskrevet
i PLO rapporten.
Det etiske dilemmaet sykehuslegene
står i daglig er ønsket om å gi hver
enkelt pasient best mulig behandling
mot et ansvar for pasientflyt slik at
akutt dårlige pasienter kan legges inn,
utredes og behandles. Sistnevnte for
utsetter at noen til enhver tid må utskrives enten til korttidsopphold,
sykehjem eller hjem. Sykehuslegene
setter en utskrivningsklar dato og man
bruker nevnte PLO skjema, for å
sørge for riktig oppfølging av pasienten.
Tilbudet til pasienten tildeles av
respektive kommune. Dersom
spesialisten har vurdert pasienten
til å være i behov av korttidsopphold
og finner det uforsvarlig å sende
pasienten hjem med tilsyn av hj.spl,
skal man da gå tilbake på at pasienten
er utskrivningsklar dersom korttidsopphold ikke innvilges? Det vil i så fall

medføre at en annen pasient ikke får
plass på rett avdeling og at denne pasients utredning og behandling forsinkes
eller blir mangelfull grunnet overbelegg.
Hovedproblemet virker å være at
kommunene verken har nok kortidsoppholdsplasser eller god nok bemanning på disse til å kunne behandle flere
pasienter med mange krevende diagnoser og høyt pleiebehov samtidig.
God nok legedekning utenfor vanlig
arbeidstid har også vært rapportert
som et problem til vakthavende leger
på sykehuset, som igjen medfører at
KAD senger ikke benyttes i tråd med
intensjonen i samhandlingsreformen.
Det må poengteres at denne kritikken
ikke er av legene i primærhelsetjenesten
eller personale på helsehus og sykehjem, men en konstatering av at det
innenfor dagens rammer ikke virker
mulig å drifte helse tjenesten etter
intensjonen i samhandlingsreformen.
Bemanning og kompetanse i kommunen
må økes dersom omfattende behandling og oppfølging skal gjennomføres
utenfor sykehus. Skal kommunen
kunne la være å tilby en pasient korttidsopphold dersom sykehusets behandler har vurdert et behov for
døgnbemannet omsorg i primær
helsetjenesten?
Vi etterstreber alle god og verdig
behandling. For å få til dette er vi helt
avhengige av et godt samarbeid mellom
sykehus og primærhelsetjeneste. Slik
det er nå virker det å være rom for
forbedringer, særlig i kommunikasjon
mellom behandlende spesialist og legen
med behandlingsansvar i primærhelsetjenesten. •

Vi som jobber i helsetjenesten ser hver dag at samhandlingen
mellom nivåene ikke fungerer optimalt. Intensjonene bak
samhandlingsreformen var derfor gode.

››

Av Kari Sollien,
leder Allmennlegeforeningen

S

amhandlingsreformen mangler
imidlertid effektive virkemidler,
og den har foreløpig ikke gitt ønsket
resultat. Det er grunnlag for å hevde at
noen ting til og med har blitt forverret
gjennom samhandlingsreformen.

Reinnleggelser

Et av de konkrete virkemidlene som
ble satt i verk er betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter. Betalingsplikten for utskrivningsklare pasienter
virket! Kommunene tar imot pasientene
raskere og sykehusene skriver ut pasientene raskere. Liggetiden på sykehus
minker. Baksiden av denne medaljen
er en kraftig økning i antallet reinn
leggelser innen 30 dager etter utskriv
else. Mange reinnleggelser er riktige og
uunngåelige. Men en del er bivirkninger
av reformen. Det fører til mer transport og et mer oppstykket sykdoms
forløp for pasientene. Stikk i strid med
reformens intensjon. Det siste året kan
det imidlertid se ut som at trenden har
snudd litt. Kommunene er ikke like
raske til å ta imot pasientene, og antallet
reinnleggelser har gått litt ned. En
viktig grunn er at kommunene ikke
har bygget opp sitt medisinske tilbud
tilstrekkelig til å håndtere et økt antall
alvorlig syke pasienter ute i kommunen.
Manglende styrking av legetjenesten
i kommunen

St.meld. nr. 47 (2008–2009) Samhandlingsreformen Rett behandling – på
rett sted – til rett tid beskriver en rekke
virkemidler for å styrke tilbudet i
kommunen, blant annet en kraftig
økning i antall fastleger. Anbefalingene
om styrking av legetjenesten i kommun-

ene er ikke gjennomført, men økte
forventninger og nye arbeidsoppgaver
har vi likevel fått. Tid hos fastlegen
oppleves som et knapphetsgode fra
både pasienter og samarbeidspartnere.
Kommunal medfinansiering ble innført for å gi kommunen et insentiv for
å styrke både forebyggende aktivitet,
diagnostikk og behandling i kommunen.
Når denne ble fjernet er det er ingen
økonomiske insentiver for kommunen
til å bygge opp nødvendig medisinsk
kompetanse og kapasitet. Det er behov
for å utvikle slike virkemidler. Disse
virkemidlene må ikke hindre befolkningens tilgang til nødvendig spesialisthelsetjeneste, men sikre god
tilgjengelighet og behandling på
rett sted til rett tid slik meldingen
ønsker.
En papirtiger

Samhandlingsreformen har ført til
mange nye avtaler mellom sykehusene
og kommunene. Vi har også fått en
rekke nye samarbeidsutvalg. Legene
i kommunehelsetjenesten har i svært
liten grad vært involvert i arbeidet
med avtalene og i samarbeidsorganene,
og disse oppleves som lite relevante i
klinisk hverdag. Vi har ikke fått verktøy som sørger for en riktig fordeling
av oppgaver og ressurser til de ulike
nivåene i helsetjenesten. Vi mangler
fortsatt både teknologi og tid til direkte
samarbeid mellom lege i primærhelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten.
Begge parter opplever det vanskelig å
få kontakt på telefon, og sikker elektronisk kommunikasjon er ikke skikkelig
utviklet. Dette fører til dårlig informasjonsflyt og ekstraarbeid og frustrasjon.

Foto: Thomas Barstad Eckhoff

En papirtiger?
Nye tilbud i kommunen

Kommunene har bygget opp kommunale øyeblikkelig hjelp døgntilbud
(KAD). Disse er svært ulike både i
størrelse, bemanning og organisering.
Det finnes eksempler på velfungerende
KADenheter for eksempel i Østfold.
Det er et allmennmedisinsk tilbud med
god bemanning og en avklart pasientgruppe. De tester også ut en modell der
pasienter får en diagnostisk poliklinisk
avklaring i spesialisthelsetjenesten før
de legges inn i KAD. På denne måten
reduserer de risikoen for at nødvendig
hjelp i spesialisthelsetjenesten blir
forsinket på grunn av KAD.
Det har også blitt bygget opp et
omfattende tilbud av korttidsplasser
på sykehjemmene for å ta imot de utskrivningsklare pasientene. Mange
pasienter opplever at de har korttidsopphold både før og etter innleggelse
på sykehus.
Faktisk og praktisk samarbeid

Vi trenger mer direkte samarbeid
mellom fastlege og behandlende lege
på sykehuset. Begge parter må ha tid til
samarbeid, og det må legges teknisk til
rette for en digital dialog. I tillegg må
det etableres faglige arenaer for diskusjon av riktig oppgavefordeling mellom
nivåene, og en struktur som sørger for
at finansieringen understøtter ønsket
oppgavefordeling. I dag er forvent
ningene større enn ressursene i begge
nivåer. Det skaper grobunn for svarteperspill og splittelse heller enn samarbeid. Som kolleger og profesjonsutøv
ere må vi aktivt kjempe mot å bli brukt
i slik spill. •

OVERLEGEN 2-2016

27

Samhandlingsreformen
og erfaringer fra KAD i Oslo
›› Av Bjørn Sletvold, Seksjonsoverlege, Helseetaten avd Aker, Oslo kommune
Samhandlingsreformen

Endringer i helse- og omsorgstjeneste
lovgivningen har pålagt alle kommuner
å opprette plasser for kommunale
øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØHD)
fra 1. januar 2016. Forutsetningene for å
etablere ØHD-plasser eller kommunale
akutte døgnenheter (KAD) varierer
mellom kommunene grunnet ulikheter
i geografi, størrelse, avstand til sykehus,
samarbeidsforhold innad i kommunen
og med spesialisthelsetjenesten, og
eksisterende medisinske tilbud og
ressurser. KAD-tilbudene har blitt
bygget opp gradvis etter tildeling av
prosjektmidler til kommunene i opptrappingsperioden fra 2012 til 2016.
Finansieringen har kommet som tilskudd fra Helsedirektoratet og som
overføring fra helseforetakene. Fra
2016 driftes KAD gjennom kommun
enes totale rammer. Etablering av KADsengene og samhandlingsreformen er
politisk styrt og kommer ikke som en
følge av endringer i medisinsk kunnskap og behandlingsmulighet. Det er
kommunenes ansvar å utforme tilbudet
slik at målene i samhandlingsreformen
oppnås. Helsedirektoratets veileder kan
kritiseres for å gi vage føringer for innholdet i KAD-tilbudet. NFA har utgitt
en medisinsk faglig veileder som vil bli
revidert innen kort tid. KAD enheter
som har lyktes med tilbudet har hatt et
tett samarbeid med fastlegene, kommunenes øvrige helse- og omsorgstjen
ester og spesialisthelsetjenesten.
Målgrupper for KAD-sengene

Helsedirektoratets veileder krever at
kommunens tilbud om behandling og
innleggelse i KAD-senger skal erstatte
eller komme istedenfor sykehusinn
leggelse, og at tilbudet skal være like
30 OVERLEGEN 2-2016

godt eller bedre enn innleggelse i spesialisthelsetjenesten. Plikten gjelder
kun for de pasienter og brukere som
kommunen har mulighet til å utrede,
behandle eller yte omsorg til. Innlegg
else på KAD må ikke medføre forsinket
diagnostikk og behandling av pasienten
i spesialisthelsetjenesten der dette er
nødvendig. Tilbudet kan også gjelde
pasienter med uavklart tilstand, som
kommunen er i stand til å behandle,
forutsatt at det er liten risiko for akutt
forverring. Primærhelsetjenestemeld
ingen legger opp til at kommunen også
skal tilby døgnopphold til pasienter med
rusproblemer og psykiske lidelser fra
2017.
Erfaringer fra KAD i Oslo

I Oslo åpnet KAD på rekordtid i juni
2013 etter at en bredt sammensatt
prosjektgruppe hadde anbefalt grunnlaget for opprettelsen og kommunen
hadde fått tilsagn om midler fra Helsedirektoratet rett før påske samme år.
Prosjektgruppen bestod av representanter fra kommunene, sykehusene, fagforeninger og brukergrupper. Gruppen
er blitt videreført som en referansegruppe for den videre utviklingen av
KAD. Oslo kommune besluttet å etablere alle KAD-sengene på en lokalisasjon på Aker sykehus fremfor å spre
tilbudet geografisk. Dermed var det
klart at KAD i Oslo ville bli landets
største KAD-enhet med totalt 73 senger.
Dette fordret en gradvis opptrapping
over 3 år for å kunne bygge opp tilbudet
forsvarlig faglig og organisatorisk.
KAD drifter nå 73 senger i 3 KAD-
poster på Aker sykehus, med totalt
over 130 ansatte leger og sykepleiere.
KAD Oslo har utarbeidet en egen
veileder for innleggelse i KAD. Hoved-

andelen av pasientene innlegges fra
legevaktsystemet, og i underkant av 10 %
fra fastleger og 10 % fra sykehusmottakene. KAD har i 2015 nådd målet om
85 % utnyttelse av sengene. 40 % av
pasientene innlegges grunnet akutt
skade eller smertetilstand i muskelog skjelettsystemet. 25 % av pasientene
behandles for en akutt infeksjon i luft-,
urinveier, magetarmkanalen eller i
hud. Pasienter med rus- og psykiske
lidelser er allerede representert, men
ikke som hovedårsak. I 2015 ble 15 %
av innlagte KAD-pasienter i Oslo overført til sykehus grunnet behov for
utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten. 70 % av pasientene
ble utskrevet til eget hjem, og 15 % til
tilbud i sykehjem. KAD har utarbeidet
egne kompetanseplaner for personellet,
og rutiner for oppfølging av akutte forverrelser av sykdomstilstand. I 2015
hadde avdelingen 15 utkallinger av
akutteam. Fra oppstarten i 2013 til nå
har KAD behandlet over 8000 pasienter.
Dødsfall på KAD kan forekomme som
uventet hendelse eller som forventet
ved innleggelse av pasienter i palliativ
fase med akutt behov for ivaretagelse.
Totalt er dødelighet ved innleggelse i
KAD under promillenivå. KAD har
utarbeidet brukerundersøkelser basert
på Kunnskapssenterets Pasopp-rapporter. Forløpige tall indikerer brukertilfredshet minst på linje med sykehusrapporter. KAD har i samarbeid med
Universitetet i Oslo pågående følgeforskning på opprettelsen av KADplassene, og har planlagt studier som
sammenligner kvaliteten på behandlingen med sykehusene. KAD har etablert
flere prosjekter som skal utvikle og heve
kvaliteten samhandling med sykehus
og bydelene. Erfaring så langt viser at

KAD i Oslo gir et forsvarlig tilbud med
høy kvalitet.
Kritisk blikk på KAD-etableringen

Riksrevisjonens rapport kritiserer
kommunene for at antall behandlede
pasienter ikke står i et rimelig forhold
til det offentliges utgifter. Kunnskapssenteret finner at innleggelse i lokal
akutt døgnenhet sammenlignet med
innleggelse i sykehus mulig gir litt
bedre pasienttilfredshet, men det er
ikke mulig å avgjøre om innleggelse i
lokal akutt døgnenhet sammenlignet
med innleggelse i sykehus påvirker
pasientutfall som fysisk funksjon og
livskvalitet eller påvirker antall reinnleggelser. Kvaliteten på dokumenta
sjonen er lav.

Erfaring så langt
viser at KAD i Oslo
gir et forsvarlig tilbud
med høy kvalitet.

Nødvendige forutsetninger
for utvikling av KAD

Hovedstyrken i kommunal helsetjene
ste er allmennmedisinens breddekompetanse og helhetsperspektiv på pasientbehandlingen. Dette må utvikles i
tråd med behovene i KAD. Rekruttering av erfarne allmennleger til KAD
må sikres ved at KAD-tjeneste gir merittering til spesialistutdannelsen. Det
må sikres nødvendig forskning på tjenestetilbudet. Styrken i behandling på
KAD betinger at rett utvalg av pasienter
innlegges og at det er et godt samarbeid med sykehusene og fastlegene om
oppfølging av pasientene. KAD i Oslo
skal fortsette å arbeide for en best
mulig samhandling med kommunens
øvrige tjenester i bydel. •
Referanser:
- Dokument 3:5 (2015–2016) Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter
innføringen av samhandlingsreformen ble overlevert Stortinget 12. januar 2016.
- Publisert 16.12.2014. Rapport fra Kunnskapssenteret - Systematisk oversikt
Lokale akutte døgntilbud sammenlignet med innleggelse i sykehus
- Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-5, 3.ledd
- Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet. Meld. St. 26 (2014-2015)
- Forskrift 20. mars 2015 nr. 231 om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste,
medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften)
- Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold – Veiledningsmateriell
Utgitt: 01.03.2014 IS-nummer: IS-0440 Type: Rapporter Helsedirektoratet.
- Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Rapport fra Den norske legeforening og KS. Mai 2014
- Norsk forening for allmennmedisin. Legeforeningens referansegruppe for KAD-senger. 25. april 2014.
Medisinskfaglig veileder for kommunale akutte døgnplasser (KAD)
- https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/Innhold/Politikk%20og%20administrasjon/Etater%20og%20foretak/Helseetaten/
Veileder%20for%20lege%20ved%20innleggelse%20p%C3%A5%20KAD.pdf
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Samhandling om IKT
›› Av Petter Hurlen, OF´s representant i IT-utvalget

M

oderne Informasjons- og
Kommunikasjons-Teknologi
(IKT) var tiltenkt en sentral rolle i
gjennomføring av samhandlings
reformen. I stortingsmeldingen (nr. 47,
2008-2009) het det: «IKT er et viktig
virkemiddel for å realisere mål om
helhet og samhandling i helse- og omsorgstjenesten. Mer integrerte diagnostiserings-, behandlings- og pleie
forløp på tvers av organisatoriske
skillelinjer (statlige, kommunale og
private), vil tvinge fram nye måter å utnytte understøttende IKT-løsninger på».
Hva har skjedd i praksis? Det er ikke
tvil om at IKT opp gjennom årene har
bidratt til forbedringer. Før slet vi med
håndskrift og jaktet på bortkomne
papirjournaler, i dag er alle journalene
lett lesbare og tilgjengelige med et
tastetrykk. Journaler på sykehus og
legekontorer har vær elektroniske i
minst et tiår, noen en generasjon. Før
sendte vi brev om pasientene – og til
pasientene, i dag sender vi elektroniske
meldinger. Vi utveksler flere meldinger
enn noen sinne. I Januar 2012, rett
etter at Samhandlingsreformen startet,
gikk det 1,6 millioner elektroniske
meldinger mellom sykehus og primærhelsetjenesten. Fire år senere har
dette økt til 7,3 millioner1.
Pasientinformasjon er lettere til
gjengelig og utveksles raskere enn før.
Informasjonen er imidlertid organisert, og den blir formidlet og brukt, på
samme måte som da den var på papir.
Vi har riktig nok fått mye mer informasjon fra mange flere kilder, så mye at
det blir stadig vanskeligere å få oversikt. De grunnleggende prinsippene for
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informasjonshåndtering er imidlertid
de samme.
«IKT har i seg selv ingen egen berettigelse, og har kun berettigelse så langt
den fungerer som et hjelpemiddel for å
yte gode tjenester i hele pasientforløpet»

Foto: Ingrid Pettersen
moment studio

Samhandlingsreformen kunne vært utgangspunktet for mer funksjonelle
IKT-løsninger i helsesektoren. Da trenger vi imidlertid å styrker samhandlingen
– samhandlingen mellom helsefag og teknologifag.

het det i Samhandlingsreformen s.133.
Det er kloke ord – som synes å være
glemt. I dag virker det som om teknologien er blitt selve målet, i alle fall i
sykehussektoren. I følge en rapport
McKinsey2 laget for Legeforeningen,

Veien fremover går
gjennom mer samhandling
mellom helsefag og
teknologi
— samhandling om IKT

Petter Hurlen

hadde bare ett av tre IKT-prosjekter i
sykehus etterprøvbare mål, og bare 3%
anga høy måloppnåelse. Det arbeides
hardt med å konsolidere eksisterende
løsninger, og med å bytte ut gamle
versjoner med nye som grunnleggende
gjør akkurat det samme. Det viktigste
ved de store IKT-investeringene synes
å være å få til enklere IKT-drift, ikke
bedre pasient-behandling. I følge
McKinsey-rapporten utnytter norske
sykehus bare drøye halvparten av de
mulighetene som eksisterende og utprøvd teknologi faktisk gir.
Hva så med de «nye måtene» å bruke
IKT på som reformen skulle «tvinge
fram»? Det virker ikke som om Samhandlingsreformens ånd har påvirket
IKT-løsningene i særlig grad. Vi har
fått en kjernejournal som gjør «vesentlige helseopplysninger» tilgjengelig for

Foto: Colorbox

helsepersonell som yter helsehjelp til
pasienten3. Helseopplysningene er
kanskje vesentlige, men ikke tilstrekkelige til å samhandle om pasientbehandling. Stortingsmelding 9 (2012-2013)
«Én innbygger – én journal» hadde de
beste intensjoner, å gjøre relevant informasjon tilgjengelig der den trengs.
Man har imidlertid ikke klart å skille
mellom tilgang på informasjon og tilgang på system, og realiseringen av én
innbygger – én journal har fått et perspektiv som er langt frem i tid4.
En av grunnene til av vi ikke har fått
nye løsninger, er at de som må «tvinges»
ikke er helsepersonell, men planleggere
og utviklere av IKT-løsninger. Og disse
synes verken å ha fokus på eller forutsetninger å finne nye IKT-løsninger.
Jeg forbauses stadig over hvor lite
teknologene som arbeider med IKT i
helsesektoren egentlig kjenner til virksomheten. Rådgivere som er opptatt av
at leger må kode og strukturere informasjon, slik at maskinene kan forstå
den, ser ikke at det først og fremst er
viktig at legene som behandler pasient
ene forstår informasjonen. Teknologer
som er overbevist om at leger må benytte talegjenkjenning i journalføring,
kunne aldri tenke seg å bruke det selv
- i programmering.
Og her er vi ved noe av sakens kjerne.
Når vi setter teknologer uten kjennskap til helsesektoren sammen med
helsepersonell uten kjennskap til
teknologi, er forutsetningene ikke de
beste for å få til en god og konstruktiv
dialog om nye og innovative løsninger.
Da er det tryggere for teknologer og
virksomhetsarkitekter å ta utgangspunkt i observasjoner av dagens manuelle rutiner for så å automatisere dem,
da er det enklere å la installasjon av
teknologi bli målet i seg selv, og da er
det lettere å kalle problemer for brukerfeil og spørsmål for endringsmotvilje.
Vi kunne brukt Samhandlingsre
formen til å tenke nytt – til innovasjon

1
2
3
4

basert på de grunnleggende spørsmål
ene; Hvem samarbeider vi om, hvem
samarbeider vi med – og hvilken informasjon trenger vi egentlig å dele? Vi
kunne studert hvilken informasjon
som trengs i samarbeidet – sannsynligvis bare en liten del av det vi har i
dagens elektroniske journaler. Vi
kunne utforsket hvilken rolle pasient
og pårørende kunne spille i å forvalte
og formidle egen helseinformasjon
– det er tross alt pasientene vi arbeider
for, og de er uansett den viktigste kilde
til informasjon om dem selv. Kanskje
informasjonen om pasienten burde
følge med pasienten? Vi kunne prøvd
ut helt nye løsninger – dagens journaler
er jo egentlig elektroniske versjoner av
de gamle papirjournalen, laget i den tid
da man jobbet hver for seg - ikke sammen.
Kanskje selve journalbegrepet burde
pensjoneres, sammen med papiret?
For å kunne gi oss i kast med disse
spørsmålene – for å få til innovasjon og
nyskapning som kan bidra til å realisere
intensjonene i samhandlingsreformen
– trenger vi imidlertid både å stryke
kompetansen blant leger innen fag
feltet som gjerne kalles klinisk informatikk, og vi trenger teknologer med
innsikt i og erfaring fra sektoren. Sist,
men ikke minst, trenger vi stabile
forskningsmiljøer der helsepersonell
og teknologer kan samarbeide om å
finne og utvikle de nye løsningene.
En gang var Norge ledende når det
gjaldt forskning, utvikling og bruk av
elektroniske pasientjournaler – med
utgangspunkt i gode tverrfaglige
forskningsmiljø. Utlandet kom til oss
for å lære. Vi kan bli ledende når det
gjelder elektroniske løsninger for samhandling også. Det krever imidlertid
både vilje til å tenke nytt, vilje til å
satse - og vilje til å bygge opp den
kompetanse som kreves.
For veien fremover går gjennom
mer samhandling mellom helsefag og
teknologi - samhandling om IKT. •

meldingsteller.nhn.no
IKT i spesialisthelsetjenesten i Norge. McKinsey. April 2015
Forskrift om nasjonal kjernejournal, 2013-05-31-563
ehelse.no/strategi/n-innbygger-n-journal - sammendrag, s.10
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Legemiddelbruk for hjemmeboende
– kan sløyfen lukkes?
Riktig legemiddelbruk
er blitt vanskeligere
– HVORFOR?
H

verdagen i allmennpraksis - som i
sykehus - ser i dag helt annerledes ut enn den gjorde bare for noen få
tiår siden. Vi tar i bruk stadig flere
legemidler med gode, potente virkestoffer, men også med potensiale for
betydelige bivirkninger og interaksjoner. Når jeg begynte mitt virke som
allmennlege hadde vi en drøy håndfull
legemidler. Vi hadde stort sett oversikten over deres virkninger og bivirkninger. Pasientene brukte mye mindre
legemidler enn i dag slik at antallet
interaksjoner var langt lavere. Samtidig
som antallet legemidler er blitt større
og mulighetene for bivirkninger, feilbruk og interaksjoner har eksplodert,
har helsevesenet også blitt mer komplekst med mindre ryddige og oversiktlige samhandlingsakser. Tidligere
gikk pasienten mellom allmennlege og
sykehus, eventuelt mellom allmennlege og privatpraktiserende spesialist.
Samhandlingen var rettlinjet og oversiktlig. Nå går stadig flere pasienter i
flere parallelle behandlingsløp der de
kan ha kontakt med flere poliklinikker,
spesialister samtidig med at de mottar
tjenester i flere forskjellige kommunale medisinske tilbud. Denne stadig
økende kompleksiteten både på legemiddelsiden og i organiseringen av
tilbud har dessverre ikke blitt avhjulpet av gode IT verktøy. Vi har fortsatt
den gamle informasjonsstrukturen der
vi kommuniserer med lister av lege-
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›› Av Petter Brelin, leder, Norsk forening for allmennmedisin

midler i henholdsvis henvisninger og
epikriser. Legemiddellister som ikke
sjelden avviker fra hva pasienten faktisk tar av legemidler. Lister som ofte
er forskjellige hos poliklinikken, fastlegen og hos hjemmesykepleien.
Svaret på våre utfordringer er nok
ikke en lukket legemiddelsløyfe – i
hvert fall ikke enda. Vi må først få orden. Vi må sørge for at pasientens legemiddelliste er den samme hos alle.
Listen over legemidler må være den
samme for overlegen på poliklinikken,
LISlegen i mottak, tilsynslegen I KAD
og hos fastlegen
Vi trenger "LIB i RF" - Legemidler i
bruk i reseptformidleren. Merk deg
disse forkortelsene, de kan hjelpe oss
betydelig. LIB i RF har mange allmennleger lenge sett som den hellige
gral i legemiddelbehandling. Dersom
vi kan få en autoritativ liste over legemidler i bruk for alle pasienter, en liste
som er tilgjengelig til enhver tid i alle
journalsystemer og som oppdateres i
sanntid, ville vi slippe den forvirringen
som vi har nå. I et slikt system vil alle
som rekvirerer legemidler til en pasient måtte ta ansvar for at alle forskrivninger som ligger inne er i orden og at
det som skal seponeres er seponert. På
den måten vil vi kunne ha oversikt og
orden. Dere som jobber på sykehus, de
som jobber som private spesialister og
vi fastleger vil ha den samme listen, en
liste som vi kan stole på.

Når vi er sikre på at vi vet hva som
skal forskrives kan vi gjøre noe med
det andre store problemet i legemiddelbruken – feilbruk hos pasientene.
Og her kan det hjelpe med "lukket
legemiddelsløyfe" - også utenfor sykehus. Det er antagelig en god stund til
dette kan implementeres og vi vil neppe få en slik funksjon for alle pasienter.
Det er nok ikke ønskelig at de som tar
få legemidler skal få tilbud om et slikt
system. Tar man bare p-pille eller bare
allergimedisiner skal man ikke belemres med ordninger for de mer komplekse multisyke pasientene. De fleste
kan fortsette som i dag, de kan få sin
pilleeske og spise medisiner som de
alltid har gjort.
Lukket legemiddelsløyfe utenfor
sykehus bør forbeholdes de som trenger det mest - de multisyke med mange
legemidler, de eldre og de som har
vansker med å forholde seg til legemiddelbruk på vanlig måte. Vi kan se for
oss at legen som har pasienten til behandling og har tilgang til legemiddellisten i reseptformidleren gjennom sitt
journalsystem kan sørge for at listen er
oppdatert. Listen kan apotekets robot
bruke til å pakke poser med de aktuelle
legemidler slik som nå gjøres for mange i den ordningen vi kjenner som
multidose. Dette vil sikre at legenes
forskrivning kan formidles direkte og
at informasjonen om legemiddellisten
ikke går igjennom flere ledd. Apoteke-

Lukket legemiddelsløyfe utenfor sykehus
bør forbeholdes de som trenger det mest de multisyke med mange legemidler, de eldre
og de som har vansker med å forholde seg
til legemiddelbruk på vanlig måte.
ne må sørge for å kvalitetssikre dette
på vanlig måte. I et slikt system vil
pasienten slippe å forholde seg til annet enn en pose der det står skrevet når
hun skal ta medisinene sine. Ved
endringer i multidoseforskrivningen
må man sørge for at det distribueres
nye poser med oppdaterte legemidler
til pasientene rimelig raskt.
Kunne vi få et slikt system med en
sentral "legemidler i bruk" liste
sammen med en kopling til en multidose liknende ordning, ville det kunne
redusere forvirring i hvilke medisiner
en pasient skal bruke, feil forskrivning,
feil ved ekspedering i apotek og feil
hos brukeren.
Inntil dette lar seg implementere
synes jeg at vi skal gå inn for generisk
forskrivning av alle legemidler til alle
pasienter. Jeg ønsker meg en ordning
der vi kun forskriver generisk med
entydig begrepsbruk og likt utseende
på tabletter og pakninger. Den nåværende synonympreparatordningen er
til stor forvirring for pasientene som
stadig får nye varianter av samme medisin. Kvalitetssikring av legemiddelbehandlingen er skjøvet over på legene, noen strukturelle grep kunne også
myndighetene ta for å gjøre dette lettere for de som virkelig synes det er vanskelig – pasientene. •
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Jo kortere dess bedre?
I mars i år offentliggjorde Helsetilsynet sine konklusjoner etter å ha gransket
samarbeidet mellom sykehus og kommuner i forbindelse med samhandlingsreformen. De fant blant annet at kommunikasjonen ved utskrivning ofte
er dårlig, at legemiddellister ofte er feil, at pasienter og pårørende har liten
mulighet for å påvirke, og at relasjonene mellom spesialist- og primærhelsetjenesten er blitt mer «elektroniske» og mindre «personlige» (1). Dette er forventede effekter, og i tråd med advarsler gitt på forhånd.

›› Av Torgeir Bruun Wyller, Professor i geriatri, Universitetet i Oslo, Leder i HTA (Helsetjenesteaksjonen)

I

ngen kan være uenig i det er ønskelig med et nærmere samarbeid
mellom primær- og spesialisthelse
tjenesten. Men i store trekk seiler
Samhandlingsreformen under falskt
flagg: Det er ikke primært en reform
for bedre samarbeid, men et system
av økonomiske incentiver for å flytte
pasienter fra sykehusene til kommunene.
Til grunn ligger en udokumentert og i
hovedsak feilaktig antakelse om at det
til enhver tid ligger for mange pasienter
i sykehus.
Samhandlingsreformens kraftigste
virkemiddel er forskriften om kommunal
betalingsplikt for utskrivningsklare
pasienter. Den utløser en faktura dersom kommunen ikke har funnet plass
for en pasient innen 24 timer etter at
pasienten er meldt «utskrivningsklar».
Snevert sett er forskriften meget virksom: Sykehusene er så å si helt kvitt
problemet med pasienter som ligger og
venter på et kommunalt tilbud. Men så
sterke økonomiske virkemidler har
farlige bivirkninger:
• Raske utskrivninger prioriteres fremfor gode utskrivninger. Dermed oppstår bl.a. de uheldige forhodene som
Helsetilsynet beskriver.
•K
 ommunene får ansvar for langt
dårligere og mer ustabile pasienter
enn før. Tross iherdige og prisverdige
forsøk på faglig oppgradering, er det
stor fare for at pasientene tilbys utilstrekkelig kompetanse i forhold til
problemenes kompleksitet.
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• Kommunene prioriterer pasienter
som venter på sykehjemsplass i sykehus fremfor pasienter som venter på
sykehjemsplass hjemme. I verste fall
fører det til at de sistnevnte blir sykehusinnlagt i ventetiden.
• Transaksjonskostnadene er det ingen
som måler, men de er åpenbart høye.
Når de økonomiske incentivene gjøres
så sterke som her, bruker partene
mye ressurser på å passe på at de ikke
kommer galt ut. Mange mennesker
blir sysselsatt med å overvåke tidsgrense og at reglene følges til punkt
og prikke. Klagehåndtering blir en
del av hverdagen og stjeler ressurser
som kunne vært anvendt til pasient
enes beste.
Alle som har arbeidet i sykehus,
skjønner at «utskrivningsklar» er et
relativt begrep. «Utskrivningsklar»
er du den dagen sykehuset ønsker
– eller ser seg tvunget til – å bli kvitt
deg. Derfor henger Samhandlingsreformen intimt sammen med reduksjonen i sykehusenes sengetall. Ingen
ønsker seg tilbake til en tid da man lå
på sykehuset i flere uker for bagatellmessige tilstander. Men en liggetid
på 2-3 døgn, som er nødvendig for å
unngå overbelegg med den begrensede
sengekapasiteten som mange norske
sykehus nå har, er ofte utilstrekkelig
for en kvalitetsmessig god avklaring
og stabilisering av pasientene (2).

Samhandlingsreformen har ikke gitt
oss bedre samarbeid mellom tjenestenivåene. Tvert i mot har begge parter
fått skjerpede våpen i krigen om å sparke
pasientene ut av sitt budsjett og over i
«motpartens». Pasientene sendes i
enda større grad enn før som pakker
frem og tilbake i systemet. Alt går
fortere, men kvaliteten på pasient
behandlingen lider.
Hva er alternativet? Vi trenger et
forpliktende, gjensidig og tillitsfullt
samarbeid mellom sykehus og kommuner. Det er til pasientenes beste og
både inspirerende og kompetanse
byggende for helsepersonell begge
steder. F.eks. opprettet Trondheim
kommune og St.Olavs Hospital i 2003
et samarbeid om en intermediæravdeling på Søbstad sykehjem (3).
Dette var et reelt samarbeidsprosjekt,
der kommunens og sykehusets kompetanse utfylte hverandre til pasientenes
beste. Tiltaket ble evaluert gjennom en
randomisert studie, og viste seg også å
gi bedre behandlingsresultat for pasientene (4). I Oslo ble suksessen kopiert i
et meget vellykket samarbeid mellom
kommunen og (daværende) Ullevål
sykehus om en intermediæravdeling i
Abildsø sykehjem. Pasientene kom fort
ut fra sykehuset, men sykehuset gjorde
først jobben sin med å avklare pasienten
medisinsk og legge en behandlingsplan.
Intermediæravdelingen fortsatte den
behandlingen som sykehuset hadde
igangsatt, og drev samtidig aktiv reha-

bilitering. Og fremfor alt: Overflytting
ene mellom sykehus og intermediæravdeling var ikke basert på byråkratiske
meldinger og økonomiske straffetiltak,
men på en faglig samforståelse mellom
personalet på de to avdelingene om
hvilke pasienter som egnet seg og når
tiden var inne for overflytting. Men
dette ble for sømløst og fleksibelt for
byråkratiet: Begge parter sa opp avtalen.
Men etter dette vet vi hva som virker.
De gode eksemplene finnes, virkningen
er vitenskapelig utforsket og bekreftet
gjennom praktisk erfaring. Det hadde
vært lett for de politiske myndighetene
å treffe nødvendige beslutninger dersom de hadde villet:
• Oppheve forskriften om kommunal
betalingsplikt for utskrivningsklare
pasienter
• Erstatte denne med en felles plikt for
sykehus og kommuner til å drive
intermediæravdelinger, der kommunen finansierer grunnbemanningen
og sykehuset sørger for ekstra kompetanse i samme omfang som ved
Søbstad og Abildsø
• Det måtte stilles som forutsetning at
overføring av pasienter avtales ved
direkte kontakt mellom sykehusav
deling og intermediæravdeling, basert på omforente retningslinjer for
hvilke pasientgrupper som er egnet,
og uten at andre instanser verken på
sykehus eller i kommune involveres
• Det måtte også stilles som forutsetning at sykehuset har gjennomført en
medisinsk kartlegging og lagt en plan
for videre behandling og rehabilitering
av alle pasienter som overføres. •
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Geriatrisatsing i nord
- eller tomme ord
Engstad, Overlege og førsteamanuensis i geriatri,
›› Av TorgeirGeriatrisk
seksjon, Medisinsk klinikk, UNN-Tromsø
Geriatrien og Samhandlingsreformen
i Helse Nord

Samhandlingsreformen (St.meld nr 47)
ble satt ut i livet i januar 2012. Omtrent
samtidig ble det utarbeidet to handlingsplaner for geriatri i Nord-Norge;
én for universitetssykehuset («Geriatrisk virksomhet i UNN-HF») og én
for Helse Nord (Regional handlingsplan i geriatri 2014-2017). Evidens
basert medisin med litteratursøk og
vurdering av føringer og ulike skriftlige
kilder lå til grunn for anbefalingene.
Begge planene var i stor grad basert
på Samhandlingsreformens intensjon
og ønske om bedre samarbeid med
kommunehelsetjenesten, bedre
pasientforløp og bedre koordinering
av tjenester.
Entusiasmen og forventingene var
store i det geriatriske fagmiljøet til en
reform som lovte bedre oppgavefordel
ing mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten, og realisering av målene på en koordinert og rasjonell måte.
Undertegnede var aktivt med i utarbeidelsen av begge handlingsplanene
for geriatri, og har erfart hvordan plan
ene ble mottatt.
Geriatrisk virksomhet i UNN-HF

Geriatrisk avdeling på universitetssykehuset er utpekt som motor og
senter for geriatrisk virksomhet i Helse
Nord. Det er derfor naturlig å starte
med strategiplanen i geriatri for universitetssykehuset (Tromsø, Harstad,
Narvik og områdegeriatrien på Finnsnes
og i Nordreisa). Denne planen ble
utarbeidet av en bredt sammensatt
gruppe fagfolk og brukere, og skulle
være snuoperasjonen for en geriatri
som i stor grad hadde mislyktes i å
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rekruttere geriatere og bli et akademisk senter for geriatrien i nord.
Det må nevnes at i årene før Samhandlingsreformen ble lansert i 2012
hadde geriatrien på UNN opplevd flere
tilbakeslag. Sengetallet ble redusert fra
25 i 1990 til omtrent 15 i 2009 (i perioder lavere), samtidig som akutt hjerneslag hos eldre ble overført fra geriatrisk
til nevrologisk avdeling i 2008 mot klare
råd fra det geriatriske fagmiljøet. Med
dette friskt i minne var forventningene
store til en ny geriatriplan for UNN.
Geriatriplanen for UNN (2011-14)
konkluderte med at behovet for geriatriske tjenester ville vokse langs hele
behandlingskjeden, og derfor måtte
spesialisthelsetjenestene i geriatri ha
tilstrekkelig kapasitet for diagnostikk
og behandling. Geriatriplanen påpekte
at fagfeltet burde styrkes, og dimensjoneringen av geriatrisk virksomhet
måtte vies spesiell oppmerksomhet i
nært samarbeid med kommunene.
Geriatriplanen ble vedtatt av UNN-
styret i oktober 2010.
6 år etter at Samhandlingsreformen
ble innført, er fortsatt ikke geriatri
planen behandlet og vedtatt av UNN’s
ledergruppe, tross pålegg fra styret.
Svært få av målene fra geriatriplanen
kan sies å være realisert.
I strid med geriatriplanens mål og
anbefalinger er spesialisert geriatrisk
rehabilitering lagt ned og akutt geriatrisk sengepost redusert til 14 senger,
herav et varierende antall pasienter som
sorterer under generell indremedisin.
«Regional handlingsplan i geriatri
for Helse Nord (2014-17)», ble utarbeidet av et panel av geriatrisk helsepersonell fra landsdelen i perioden
2012-14, samtidig som Samhand-

HANDLINGSPLANEN

«bør beskrive
samhandlingen mellom
spesialist- og
kommunehelsetjenesten
bedre»
lings-reformen trådte i kraft. Planen
ble overlevert Helse Nord våren 2015
etter å ha vært ute på høring. Før dette
var planen diskutert og forankret i de
respektive HF-ene. Forslaget om samlokalisering av akutt geriatri og akutt
hjerneslag i felles sengeposter, etablering av geriatriske poliklinikker og/
eller områdegeriatriske tjenester
i tett samarbeid med kommunehelsetjenesten ble godt mottatt og var et

felles ønske fra nesten alle sykehusene.
Helse Nord skulle foreta små justeringer
når det gjelder form og lay-out av
planen, før videre behandling og vedtak. Etter dette har ingenting skjedd.
Forespørsler og purringer er ikke besvart. Det ryktes at planen er i ferd
med å få nytt navn: Eldrehelseplan i
Helse Nord. Samhandlingssjefene
etterlyser mer samhandling. Ytterligere samhandling vil trolig skje i nye
samhandlingsutvalg.

sitets- sykehuset, UNN Tromsø.
UNN-styret tok forslaget til handlingsplan til orientering etter anbefaling fra
direktøren , men ville avvente videre
behandling til ny spesialiststruktur for
indremedisin forelå. Den administrativt utarbeidede høringsuttalelsen
utdyper tilsidesettelsen:
Handlingsplanen «bør beskrive
samhandlingen mellom spesialist- og
kommunehelsetjenesten bedre»
Til dette er å si at samhandling med

i dag. PSHT har et innhold og en organisering som er velkjent i geriatrien etter
modell fra områdegeriatriske tjenester,
og er et nyttig supplement til den sykehusbaserte geriatrien, men kan aldri
erstatte den sykehusbaserte geriatrien.
Handlingsplanen «har ikke definert
spesialisert rehabilitering i lys av rehabilitering som fagfelt» Etter at denne
høringsuttalelsen ble ført i pennen er
den spesialiserte geriatriske rehabiliteringen ved UNN-Tromsø lagt ned. •

KONKLUSJON

HANDLINGSPLANEN

«har ikke definert
spesialisert rehabilitering
i lys av rehabilitering
som fagfelt»

«har ikke hensyntatt
modellen for
pasientsentrert
helsetjeneste som i
sin tur kan endre
tankegangen rundt
tjenestebehov og
ressursutnytting»

Bygges den sykehusbaserte geriatrien ned i ly av samhandlingsreformen?
Dette er et nærliggende spørsmål
etter å ha erfart hvordan ledelsen i
Helse Nord trenerer handlingsplanen
for sykehusbasert geriatri. Det finnes
ingen offisiell redegjørelse for hvorfor
handlingsplanen i geriatri er lagt på
hylla.
I høringsrunden kom de kritiske
merknadene først og fremst fra univer-

kommunehelsetjenesten går igjen som
en rød tråd i planen. UNN-ledelsen
peker heller ikke på konkrete mangler.
Handlingsplanen «har ikke hensyntatt modellen for pasientsentrert helsetjeneste som i sin tur kan endre tankegangen rundt tjenestebehov og ressursutnytting»
Til dette er å si at pasientsentret helsetjeneste (PSHT) er et tilbud som driftes
i tett samarbeid med geriatrisk avdeling

HANDLINGSPLANEN

Geriatriens utvikling i Helse Nord
de siste årene er en historie om
dårligere rammevilkår, nedbygging
og trenering av tiltak og planer
som hadde til hensikt å etablere et
spesialisttilbud for syke gamle
med behov for diagnostikk og
sykehusbehandling.
Dette har skjedd mot klare
faglige råd, men under stadige
henvisninger til samhandlings
reformenes intensjoner om bedre
samhandling, koordinering og
ressursutnytting mellom spesialistog kommunehelsetjenesten. I
stedet for å realisere handlings
planene – eller deler av dem - har
ledelsen møtt det geriatriske fagmiljøet med talemåter om å jobbe
smartere, mer fleksibelt, mer
kreativt, samhandle bedre og ikke
minst registrere og rapportere
mer. Det som derimot er styrket
er nye sjikt av konsulenter og
byråkrater som later til å vite hva
geriatrien skal drive med og hvordan den skal organiseres. Det som
måtte mangle av geriatrisk kunnskap blir i rikt monn kompensert
med talemåter om bedre samhandling og pasient-sentrering krydret
med andre trylleord fra Samhandlingsreformens vokabular.
Etter 30 års erfaring med geriatrien i nord må det være lov å
spørre:
Er geriatrisatsningen i nord mer
enn tomme ord? •
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«Hvor ble det av avtalespesialistene
i samhandlingsreformen?»
Da samhandlingsreformens tanker og ideer ble presentert av daværende helseminister, var det mange i våre rekker som så for seg at reformen ville bane vei
for et betydelig økt innslag av praktiserende avtalespesialister i en desentralisert
og modernisert spesialisthelsetjeneste utenfor sykehus over det ganske land.

›› Av Sverre Dølvik, leder i Praktiserende spesialisters landsforening

D

a reformen så dagens lys måtte vi
til vår forundring lese til øyet ble
stort og vått, og lete med lys og lykte,
etter noen ord om avtalespesialistene.
Så det virket ikke som avtalespesialist
ordningen var tiltenkt en særlig vesentlig rolle i reformen. Dette inntrykket
sementerte seg også etter hvert som
den helsepolitiske diskusjonen utspant
seg i kjølvannet av at reformen var
lansert.
Det har likevel skjedd mye med av
talespesialistordningen de senere årene,
men det oppleves som om dette for det
meste har skjedd på tross av, og ikke på
grunn av samhandlingsreformen. De
senere årene har de regionale planene
for avtalepraksis i helseregionene blitt
fornyet, det er blitt inngåttnye rammeavtaler og vi har fått et nærere samarbeid med HF og primærhelsetjeneste.
Det er også satt i gang ulike utviklingstiltak, herunder arbeid med å utvikle
finansieringsordningen, arbeid med å
forberede innføring av vurderingskompetanse og rettighetstildeling i avtalepraksis samt pilotering av ordningen
med LIS-kandidater i avtalepraksis og
innlemming i ordningen med pakke
forløp.
I regjeringserklæringen fra 2013
var videreutvikling av avtalespesialistordningen, med økt bruk av avtale
spesialister, flere hjemler, bedre
finansieringsordning, implementering
av nye behandlingsformer og under
søkelsesmetoder i avtalepraksis,
tydelig uttalte mål fra den nye helse
ministeren.
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Det ble som en konsekvens av dette
startet opp en dialogprosess mellom
helsemyndighetene og Legeforeningen
med sikte på å legge forholdene til
rette for at målene skulle kunne nås.
Samtalene og diskusjonene tok tid,
lang tid. Det skyldtes at det eksisterte
nokså ulike oppfatninger hos partene
om hva som ville være den riktige
veien frem til målet, nemlig en
modernisering og videreutvikling av
avtalespesialistordningen. Møtene ble
mange og lange, ordskiftene ofte friske.
Men det var hele tiden en dynamikk
i samtalene som brakte prosessen
fremover.
Våren 2015 var partene kommet så
langt at de kunne samle seg om et
omforent sluttdokument, og en felles
pressemelding om dette ble sendt ut.
Sluttdokumentet skulle så igjen
danne grunnlaget for forhandlinger om
en ny Rammeavtale for avtalepraksis.
Disse forhandlingene, som ble ført
mellom RHFene og Legeforeningen,
ble gjen-nomført i løpet av høsten
2015, og endte opp med signering av ny
rammevtale i begynnelsen av november.
Den nye rammeavtalen inneholder
alle de elementene som Legeforeningen
og helsemyndighetene anser som
nødvendige forutsetninger for en
videre utvikling og modernisering av
avtalepraksisordningen. Avtalen klargjør partenes rettigheter og plikter.
Den ivaretar legenes trygghet for forutsigbarhet i praksis, såvel med hensyn
til tidshorisont for virksomhetene, som
for investeringer og ansettelser.

Et nytt og viktig kapittel i rammeavtalen omhandler samarbeid mellom
avtalespesialistene og Helseforetakene.
Det skal inngås gjensidige samarbeidsavtaler mellom de ulike gruppene av
spesiali-teter i sykehusområdene og
HFene. Dette skal være avtaler mellom
likeverdige parter, der den ene parten
ikke skal kunne diktere hva den andre
skal påta seg av oppgaver og plikter.
Legeforeningen har i samarbeid med
RHFene utarbeidet en mal for hvordan
slike avtaler kan ut-formes. Det er også
laget en veileder for selve arbeidet med
avtalene.
I midten av mars 2016 hadde partene
som hadde deltatt i dialogprosessen,
rammeavtaleforhandlingene, og forhandlingene om samarbeidsavtalene,
et avsluttende møte i departemenet
med hel-seministeren og den helse
politiske ledelsen for øvrig.
Partene ga uttrykk for stor tilfredshet med det arbeidet som var utført.
Det ble fra samtlige hold uttalt at forholdene nå ligger tilrette for en videre
utbygging av avtalespesialistordningen
med sikte på opprettelse av flere hjemler,
legge til rette for at flere behandlings
metoder og undersøkelsemetoder skal
kunne utføres i avtalepraksis, videre
utbredelse av LIS i avtalepraksis, og
gjennomføring av pilotering med innføring av vurderingskompetanse og
rettighetstildeling.
Fra Legeforeningens og PSLs side
kan vi vel oppsummere slik: Jobben er
gjort, grunnlaget lagt. Nå gjenstår å se
hva som faktisk skjer fremover. •

Konferanse om
helse og journalistikk
Thon hotell Opera, Oslo - 5. og 6. september 2016
Foto: Martin Losvik

I september møtes leger, redaktører, journalister, politikere og kommunikatører
på en stor konferanse i Oslo. Her skal de få bryne seg på alt fra etiske dilemmaer til kvakksalveri
og pasienttruende lojalitetskrav.
Av Tove Myrbakk

Medisin og massemedier er som to ulike verdener. De pleide å være langt fra hverandre.
Stadig oftere overlapper de hverandre, men de faller aldri helt sammen.
I begynnelsen av september arrangeres det en stor konferanse om helse og journalistikk i Oslo.
Programmet spenner vidt og favner både etiske dilemmaer i pressen og medisinen,
grenseoppgang mellom personvern og ytringsfrihet, PFU som selvdømmeordning,
lojalitetskrav og pasientsikkerhet, manglende tillit og kåseri med Svein Egil Omdal.
Helseminister Bent Høie åpner konferansen. Arrangør er Nordland Legeforening,
Norsk Overlegeforening, Norsk Redaktørforening og Norsk Journalistlag.
Kurset er søkt godkjent for alle spesialiteter.
Mer info finner dere på
www.nordland-legeforening.trmed.no/kurs
FRIST FO

Konferansen er på Thon hotell Opera og her har vi reservert en del rom.
Det er lurt å bestille rom tidlig for å være sikret å få bo på konferansehotellet.
Mindre enkeltrom 1395,- m/frokost. Standardrom 1500,- m/frokost.
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Premissleverandør
uten påvirkningskraft?
Sykehuset er premissleverandør for at
pasienten etter utskrivning skal få et forsvarlig tjenestetilbud i kommunen og en
opplevelse av at tilbudet er helhetlig (1).
I hvilken grad etterleves utskrivende
leges og sykepleiers vurderinger og
anbefalinger ved utskrivelse fra sykehus
til kommunehelsetjenesten?

›› Av Marit Hafnor, enhetsleder ved gastrokirurgisk sengepost, Diakonhjemmet Sykehus i Oslo

S

amhandlingsreformen har ført til
at utskrivningsklare pasienter, som
kunne oppta 30-40 % av sengeplassene,
skrives ut fra sykehuset tidligere. Dette
er veldig bra. Ikke bare for den utskrivningsklare pasienten, som innehar
stor risiko for utvikling av sykehus
infeksjoner, mange er demente og blir
urolig av å ligge på en avdeling med
stor pasienttrafikk og flytting mellom
rom. Men det frigjør også kapasitet
og ressurser som må brukes til andre
pasienter som trenger hjelp fra
spesialisthelsetjenesten.
Spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten i Oslo kommuniserer
elektronisk ved hjelp av såkalte PLOmeldinger. Vi skal holde kommune/
bydel, via bestillerenhetene, informert
om pasientens behandling og planlagte
utskrivelse. Når det nærmer seg ut
skrivelse fra sykehuset med behov for
økt hjelp fra primærhelsetjenesten, så
er lege og sykepleier nødt til å fylle ut
hver sin del av det som kalles «Helseopplysninger ved søknad», som så
sendes elektronisk til bestillerenheten
i den aktuelle bydel. Pasientens diagnose, aktuelle problemstilling, forløp
og behandling, samt legens vurdering

42 OVERLEGEN 2-2016

skal fylles inn, sammen med en syke
pleiersammenfatning hvor pasientens
ADL-funksjon (activity of daily living)
beskrives. Disse beskrivelsene og vurd
eringene er faglig forankret og skal ha
til hensikt å sikre best mulig helse og
behandling for pasienten videre.
Til tross for at det er et eget felt i
dette skjemaet som kalles «vurdering»
så har ikke legen lov til å skrive at pasienten må på et korttidshold/ sykehjem.
Han/hun kan heller ikke skrive at
pasienten eksempelvis må få plass på
en palliativ enhet der symptomlindring
står i fokus. Vi i spesialisthelsetjenesten
skal ikke si noe om hvor vi mener pasientene bør skrives ut til. Vi skal sende
en nøytral, objektiv beskrivelse av
pasientens tilstand og behov for videre
behandling og oppfølging. Det er nemlig bestillerenheten i bydelen som skal
vedta, og bestemme hvor pasientene
skal etter de er utskrivningsklare fra
sykehuset. Det er tross alt de som
«eier» pasientene og som vet best hvor
de får ivaretatt sine behov.
Pasienten er utskrivningsklar den
dagen den ikke er i behov av medisinsk
behandling i spesialisthelsetjenesten.
Det betyr ikke at den nødvendigvis er

Marit Hafnor er oppfordret til å
skrive dette innlegget av Over
legen. Innlegget er basert på
hennes erfaringer, men representerer nødvendigvis ikke sykehusets
offisielle syn på problemstillingen.
Red

tilbake i samme habitualtilstand som
før innleggelsen, ei heller at den noen
gang kommer til å bli det. Kanskje
pasienten er i behov av et kortvarig
opphold på en rehabiliteringsavdeling,
en korttidsplass på sykehjem eller
kanskje den kan skrives ut til hjemmet
med hjemmesykepleie. Det er derfor
viktig med god dialog mellom partene,
noe som elektroniske meldinger har
bidratt til at utføres effektivt og enklere
for begge parter og som stort sett
fungerer veldig bra.
I mange situasjoner så klarer kanskje
pasientene seg bedre i hjemmet med
hjemmesykepleie, enn det vi på sykehuset hadde antatt. Hjemmesykepleien
og bydelen kjenner ofte pasienten fra
før og de vet hva slags egenomsorgs
behov pasienten har. Kanskje vi tidvis
undervurderer tilbudet pasienten får
når den kommer hjem, og kanskje
kunne vi vært mer ydmyke for de avgjørelsene som taes. Samtidig har vi
pasienter som blir lagt inn- og reinnlagt på sykehus pga fall, funksjonssvikt,
symptomforverring, «klarer seg ikke
hjemme» osv. Kunne en sykehusinnleggelse vært unngått dersom de hadde
fått et høyere omsorgsnivå tidligere?

Det er tross alt vi som kjenner pasient
ene best i deres nye situasjon og helsetilstand, funksjonsnivå og prognose.
Det virker stikk i strid med ministerens
målsetting om «Pasientens helsetjen
este» at ikke vi skal kunne si noe om
dette i forbindelse med utskrivelsene.
Samhandlingsreformens mål er rett
behandling til rett tid på rett sted,
gjennom en helhetlig og koordinert helseog omsorgstjeneste som er tilpasset den
enkelte bruker (2). Tidvis opplever vi at
bestillerenhetene tar avgjørelser angående pasientenes utskrivelse som vi på
sykehuset ikke er enige i. Vi ønsker at
pasienten skal få økt omsorg og henviser til gjentagende innleggelser, mens
bestillerenheten mener tilbudet i
hjemmet er godt nok.
Det er for eksempel vanskelig for oss
å forstå hvorfor en palliativ pasient,
med kort forventet levetid, i behov av
symptomlindring, med forventet symptomforverring ikke får plass på en
palliativ enhet. Den palliative enheten
er kontaktet, de har ledige plasser og
pasienten oppfyller alle kriterier for å
få plass. Bestillerenheten mener likevel
at pasienten kan få tilsvarende omsorg
på et ikke-spesialisert «helsehus». I
løpet av pasientens siste måned transporteres den mellom sykehuset, hjemmet, «helsehus», sykehus, «helsehus»
før pasienten tilslutt dør hos oss, under
ett døgn etter siste innleggelse.
Hva kan vi gjøre og hva gjør vi de
gangene vi er uenige med bestilleren
hetenes vurderinger og avgjørelser?
Vi ber om et vurderingsbesøk. Vi ber
bestillerenhetene selv formidle til
pasient og pårørende deres avgjørelse
(men dette har ofte ikke bestillerenhet
ene kapasitet til), fordi vi selv synes det
er vanskelig å gi en beskjed vi ikke er
enig i og kan stå inne for. Vi utsetter
utskrivelsen fordi vi «ikke ser hvordan
dette kan gå». Men noen ganger gir vi
det også et forsøk. Med varierende
suksess.
Hva med de gangene vi gir det et
forsøk, og mislykkes. Hva når vi gir det
atter et forsøk, og atter mislykkes.
Hvor mange ganger skal pasienten
være kasteball mellom bydel og sykehus før vi får påvirke. Når det til og
med står i epikrisen, skrevet av over

lege: «ved forverring av symptomer
bør pasienten komme til en palliativ
enhet, ikke legges inn i sykehusavdeling». I hvilke andre situasjoner
velger man ikke å følge en leges an
befaling eller ordinasjon? Når er det
man velger ikke å følge fysioterapeut
ens restriksjoner eller ernærings
fysiologens råd?
Etter et langvarig sykehusopphold
ble en av våre pasienter skrevet ut til
en korttidsplass for videre rehabilitering. Pasienten hadde også en ileostomi,
som pasienten daglig trengte hjelp til å
skifte på. Pasienten blir kort tid reinnlagt med sår hud rundt stomien pga
lekkasjeproblematikk. Vi får huden til
å gro, lager ny prosedyre for stomistell
og gjør pasienten utskrivningsklar.
Bydelen vil ha pasienten tilbake til
sykehjemmet pasienten kom fra. Vi
presiserer nødvendigheten av basal
stomikompetanse, og vi presiserer nødvendigheten av hyppig skift. Bestiller
enheten gir oss bekreftelse på at dette
vil ivaretas. Vi sier også tydelig fra om
at pasienten ikke ønsker seg tilbake,
pasientens erfaring tilsier at syke
hjemmet ikke har god nok kompetanse
og at de ikke følger prosedyren vi har
sendt med. Vi uttrykker også tydelig
vår egen skepsis etter pasientens første
opphold der. Etter mye frem og tilbake
skrives pasienten ut til sykehjemmet,
sammen med en konkret prosedyre og
telefonisk informasjon om pasientens
behov for hyppig stomiskift. Bare noen
dager senere blir pasienten reinnlagt,
huden rundt stomien er totalhavarert.
Pasienten blir værende i avdelingen
vår i to uker.
I Samhandlingsavtalen mellom Helse
Sør-Øst RHF og Oslo Kommune er
partene enige om å opprettholde
nødvendige arenaer og prosesser for
samhandling. «Disse skal være basert
på likeverdighet mellom partene og
respekt for hverandres roller, verdier
og kompetanse». I forbindelse med
noen utskrivelser sitter vi igjen med en
emmen smak i munn og en følelse av at
vedtaket ikke er gjort utfra en god nok
faglig begrunnelse, heller ikke utfra det
1.
2.

beste for pasienten. Det rammer da
pasienten, men også vår faglige identitet.
Kan vi akseptere det? Hva med den
gjensidige respekten for hverandres
roller og kompetanse?
En annen pasient, i midten av
90-åreneår, multimorbid med et plagsomt og smertefullt rektumprolaps.
Pasienten må ha hjelp til å reponere
prolapset flere ganger om dagen.
Pasienten er både hjerte- og lungesyk
og ønsker ikke å opereres. Takket være
pårørende som har vært mye til stede
og som også har hjulpet henne med å
reponere prolapset har pasienten til nå
klart seg marginalt i hjemmet. Pasienten
ønsker ikke å ha hjemmesykepleie da
de ifølge pasienten ikke hadde mulighet
til å hjelpe pasienten med prolapset, noe
som pasienten opplevde som sitt største
problem. Pasienten, pårørende og vi på
sykehuset mente at det eneste riktige
alternativet måtte være en plass på
sykehjem. Bestillerenheten på sin side
mente at hjemmesykepleie var et fullgodt tilbud til tross for at hjemmesykepleien kommer til faste tider, ikke når
pasienten har behov for det, og heller
ikke kunne hjelpe pasienten med det
pasienten trengte hjelp til. To ganger
ble pasienten reinnlagt på sykehuset,
med samme innleggelsesårsak, før
pasienten fikk plass på sykehjem.
Vi opplever at vi har for liten påvirkning når avgjørelsen om hvor pasienten skal og hva slags omsorgsnivå pasienten får er tatt. Når bestillerenhetens
avgjørelse avviker sterkt med våre
klare, faglige anbefalinger er det lett å
mistenke at økonomiske hensyn settes
fremfor kvalitet og forsvarlig helsehjelp. Det gjør dessverre også at vi
tidvis stiller spørsmål ved den faglige
kompetansen til de som fatter vedtakene
pasienten er prisgitt etter at de reiser
fra sykehuset. Primærhelsetjenesten
vil alltid ha sykehusene som et sikkerhetsnett dersom de velger å tildele
pasientene «feil ressurser», eventuelt
for lite ressurser. Da er det imidlertid
direkte feil at vi ikke kan påvirke
omsorgsnivå og kvalitetsbehov for
pasienten etter innleggelse hos oss. •

www.helsetilsynet.no/upload/Publikasjoner/rapporter2016/helsetilsynetrapport1_2016.pdf
helsedirektoratet.no/samhandlingsreformen
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FASTLEGEN

— Sykehuslegens nye sekretær
— riktig vei å gå?
›› Av Janne K. Bethuelsen, styremedlem Of
Sykehusene har i flere år vært rammet av kutt i merkantilt personell. Dette har ført til mye
frustrasjon blant sykehuslegene som stadig bruker mer tid på papirarbeid og mindre tid på
det de ønsker og bør brukes til — nemlig direkte pasientrettet arbeid. I tiden er det populært
å diskutere jobbglidning mellom profesjonene, men om jobbglidningen skal gå mellom
merkantilt personell over til legene, kan man vel diskutere om er riktig ressursbruk.

M

an skal ikke se bort fra at om vi
ble garantert, at om vi overlot
visse prosedyrer til andre faggrupper,
førte til at vi selv fikk mer tid til å være
ved pasientens side, så ville forslagene
mest sannsynlig ikke møtt særlig motstand. Problemet oppstår når man
merker at andre skal overta våre tradisjonelle oppgaver, for at vi skal utføre
et arbeid som skaper større avstand til
pasientsengen, og som ligger nærmere
sekretæroppgaver enn noe annet. Det
er derfor både underlig og litt leit å
lese seg igjennom kommentarene fra
undersøkelsen angående samarbeid
mellom sykehuslegen og primærlegen,
hvor det i stor grad kommenteres på at
de opplever å ha blitt sykehuslegens
sekretær.
Så er dette riktig vei å gå? Er det vi
som enkeltindivider som er skyld i en
slik utvikling eller er det selve sykehussystemet med sitt finansierings
system som legger opp til dette?
Pasientens helsetjeneste, en helhetlig
helsetjeneste- mange fine ord, men
vi har et stykke igjen å gå.
Jevnt over synes legene i primær
helsetjenesten å være relativt fornøyd
med forholdet til «sine» sykehus, men
enkelte blir litt oppgitt av akuttinn
leggelsessituasjonen. I stor grad dreier
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dette seg om at de som faktisk ringer
inn for å melde om at en pasient er på
vei, opplever at vakthavende kan være
vanskelig å få tak i. Når de endelig
kommer i gjennom, til forhåpentligvis
riktig vakthavende, møter de til tider
motstand til den potensielle innlegg
elsen. De synes det kan være krevende
å bli etterprøvd av betraktelig yngre og
mindre erfarne kollegaer, som på sin
side er «instruert» i å forsøke å redusere antall innleggelser til et minimum,
blant annet grunnet kapasitetsutfordringene ved avdelingene. Noen
avdelinger som primærlegen frem
hevet som mest utfordrende å forholde
seg til var nevrologen, nevrokirurgen
og psykiatrien. Jeg har ikke tenkt å ta
stilling til mulige årsaker for at disse
avdelingene blant annet holder igjen i
forhold til innleggelser, men det er i
alle fall ingen grunn for oss som til
hører andre spesialiteter å tro at vi ikke
har et forbedringspotensial i forhold til
vår håndtering av henvendelser fra
primærhelsetjenesten. Flere spesifikke
avdelinger ble nevnt i undersøkelsen.
Det jeg tenker som først og fremst vil
kunne være et skritt i riktig retning,
som ikke koster noe, og som faktisk er
avhengig av hver og en av oss, er hvordan vi kommuniserer med hverandre i

telefonen. Jeg har selv vært i begge
ender, og vet at der er det litt å hente.
Vi bør oftere minne oss selv om at vi
er kollegaer med styrker og svakheter
som vi i fellesskap må bruke til det
beste for pasienten.
Samhandlingsreformen, KAD-sengene
og PKO- fungerer dette optimalt? Nei
- sier flere av legene i undersøkelsen,
og det mener jeg at vi i spesialisthelsetjenesten kan si oss enige i.
Man startet innføring av Samhandlingsreformen 1. januar 2012. Inten
sjonen var og er god, men selve samarbeidet mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten er fremdeles ikke optimalt. I den senere tid har man lest om
at antall reinnleggelser går opp, KADsenger ikke benyttes, og at samarbeidsavtalene mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten ikke er særlig effektive. Noen mener blant annet at en
forenkling av avtalene ville hjulpet,
men ikke minst IKT-systemene løftes
opp som en faktor som vanskeliggjør
samhandlingen. Helsedirektoratet fikk
i februar 2013 i oppdrag å utrede hvordan målene i Meld. St. 9 (2012-2013)
«En innbygger- en journal» kunne
realiseres. I januar 2016 ble anbefalingen
levert til HOD. Dels fritt sitert, «Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse

Jevnt over synes legene i
primærhelsetjenesten å
være relativt fornøyd med
forholdet til «sine» sykehus, men enkelte blir litt
oppgitt av akuttinnlegg
elsessituasjonen.

sin innstilling til HOD er at en felles,
nasjonal løsning for klinisk dokumentasjon, prosesstøtte og pasient-/brukeradministrasjon for helse og omsorgstjenesten bør være målbildet og ut
viklingsretning for realisering av målene
i En innbygger- en journal. En felles,
nasjonal løsning for kommunale helseog omsorgstjenester bør være startpunktet for utviklingsretningen. Spesialisthelsetjenesten skal aktivt delta i
utviklingen og tilpasse seg krav som
styrker samhandlingen.» Arbeidet ble
utført i perioden mars 2014- desember
2015, med tidlig etablering av styringsgruppe med topplederrepresentasjon
fra RHFene, kommunesektoren, Norsk
helsenett, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og utvalgte pasient- og
brukerorganisasjoner. Styringsgruppen
har vært ledet av Adm.dir Helse Vest
RHF, Herlof Nilssen. Det er nå startet
opp et forprosjekt med Nasjonalt
e-helsestyre som styringsgruppe for
prosjektet, hvor Ivar Halvorsen representerer fastlegene. Lykkes man, vil det
kunne være med på å forbedre samhandlingen. Det vil føre til at kommunikasjonen mellom primærhelsetjen
esten og spesialisthelsetjenesten vil
kunne flyte bedre, og at det forhåpentligvis vil kunne redusere forsinkelsene
i viktig informasjon mellom partene
for videre behandling av pasienten.
Kommunalt akutt døgntilbud (KAD)
var tenkt til å være med på å redusere
antall innleggelser i spesialisthelsetjen
esten spesielt for de eldre pasientene,
men foreløpig har ikke ordningen vist
seg å ha merkbar betydning for presset
inn i sykehusene. Alle kommunene
OVERLEGEN 2-2016
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måtte fra 1.januar 2016 ha etablert KAD enten solo
eller sammen med andre nabokommuner. Av 428
kommuner i Norge søkte 361 kommuner om tilskudd
fra 2012- juni 2015. En analyse utført av UiO finansiert
av Helse- og omsorgsdepartementet v/ Akuttutvalget,
viser at innføring av KAD har ført til en innleggelsesnedgang i sykehus på knapt 2 % for pasienter over 80
år. Kan man mene at det er tilstrekkelig, og/eller ser
man for seg at prosentandelen vil øke? Det var og er
hovedsakelig også tenkt at spesialister i allmenn
medisin skulle ha ansvar for behandling av pasienter
innlagt KAD, men i det siste har det dukket opp ut
lysninger hvor man søker etter spesialister i indre
medisin, og da kan man vel kanskje lure på om det
er hensiktsmessig med et slikt kommunalt tilbud.
Spørsmålet er om k
 ommunene er klar til å ta på seg
oppgaven samt stille med de ressursene som kreves
for å forvalte dette på en tilfredsstillende måte, og som
samfunnet er tjent med på lang sikt.
Praksiskonsulentordningen ( PKO ). Her er det litt
varierende resultat i forhold til hvordan ordningen
fungerer, men det totale bildet viser at det er et ønske
om en godt fungerende samarbeids- og konfererings
arena også utenom akutthenvisningsprosessen. Legeforeningen har en veileder for praksiskonsulentordningen fra 2014, som kan være verdt å lese seg
igjennom.
Så skal vi som leger i spesialisthelsetjenesten
benytte legene ute i kommunene som våre nye sekretærer ved at vi dikterer hvilke nye blodprøver som skal
tas, hvilke nye avdelinger eller undersøkelser som
fastlegen bør henvise pasienten til, mens pasienten til
tider fremdeles er innlagt, men «ferdig behandlet» i
sykehuset? Er det nye måter å organisere tjenesten på,
også finansielt, som gjør at vi i sykehuset kunne sørget
for en bedre og mer helhetlig pasientutredning mens
pasienten allikevel er innlagt? Da kunne kanskje pasientene og pårørende sluppet belastningen med å bli
kastet frem og tilbake mellom nivåene i helsetjenesten,
av og til uten at de en gang vet hvem som tar ansvar
for å sørge for kontrolltimen.
For å oppnå en innbyggeropplevd helhetlig helse
tjeneste/ pasientens helsetjeneste må vi få samhandlingen mellom primær- og spesialisthelsetjenesten til
å fungere bedre i tiden fremover. RHFene og kommun
ene må ha økt fokus på samhandling i kommende
innovasjon- og strategiplaner. Personlig mener jeg at
spesialisthelsetjenesten, herunder RHFene, må ta på
seg et større ansvar for å få det i havn, da spesialist
helsetjenesten innehar utbredt kompetanse. Det vil nok
allikevel vanskelig la seg gjøre uten ekstra ressurser til,
samt en betydelig innsatsvilje fra, både RHFene og
kommunene. Utfra undersøkelsen, synes det i alle fall
ikke å stå på viljen til legene. •
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Felles spørreundersøkelse AF og Of:

Hvordan opplever fastlegen
samarbeidet med sykehusene?

— less is more

Dette er noen tolkninger og refleksjoner fra Allmennlegeforeningen basert på
undersøkelsen med kommentarer og våre egne erfaringer i styret. Undersøkelsen viser
meget interessante funn, og det er tydelig at fastlegene opplever et mer v elfungerende og
bedre samarbeid om pasientene ved mindre sykehus sammenliknet med store sykehus.
Mange fastleger opplever at samarbeidet ved innleggelser fungerer best når de kan
konferere med overlegenivå direkte.

›› Av Tom Ole Øren, nestleder, Allmennlegeforeningen

Spørreundersøkelsen ble først
omtalt i Overlegen 1-2016.
Spørreundersøkelse:

Hvordan opplever fastlegene
samarbeidet med sykehusene?
Of har i samarbeid med AF utarbeidet spørsmål til AFs medlemmer om
hvordan de opplever samarbeidet om pasientene med sitt eller sine sykehus. Her er noen foreløpige funn. Overlegen kommer tilbake med mer info
i neste nummer.

Flere fastleger påpeker at det er store variasjoner vedrørende samarbeidet med de
››
forskjellige sykehusene. Det er store variasjoner innad på samme sykehus m
 ellom
U
forskjellige klinikker, men også forskjellige rutiner mellom avdelingene innen samme
klinikk. Mye av samarbeidet oppleves som personavhengig, og dette favoriserer trolig
mindre sykehus hvor kollegaene kjenner hverandre, og hvor de opplever mindre
sub-spesialisering.
Flere tror en prosess med noe gjensidig hospitering vil bedre samarbeidet.
Mange etterlyser flere systematiske samarbeidsmøter og arenaer mellom 1.- og 2.
linjetjenesten og flere er fornøyd med bidraget fra PKO (praksiskonsulentordningen).
Mange kollegaer er meget frustrerte over økende «sekretær-oppgaver» som over
føres til fastlegene oppsummert i epikrisene. Dette gjelder sykemeldinger, resepter,
henvisninger til videre billeddiagnostikk, Rtg. CT, MR. Dette mener mange fører til
unødvendige forsinkelser (doctors delay!) for pasientene i den videre utredningen. Epikriser går ikke alltid som
en henvisning til andre avdelinger på samme sykehus, men pasientene må påny «innom fastlegen».
Det er uklart hvilke beskjeder pasientene har fått i «utskrivelsesprosessen». Dette gjelder spesielt for de eldre
pasientene hvor mange har flere og alvorlige diagnoser.
Vi må bruke denne spørreundersøkelsen konstruktivt slik at samarbeidet m
 ellom fastlegene og sykehuslegene blir bedre,
men fastlegen må også forberede innleggelser på en god faglig måte og skrive gode henvisninger.
Av Kjetil Karlsen, styremedlem Of

små sykehus som best og bare 12%
opplever samarbeidet med store sykehus som best. Et oppløftende tall for
lokalsykehusene, kanskje en tankevekker for de som ensidig har trodd
på store enheters fortreffelighet.
Når legene skal velge mellom nærhet
eller bredest mulig tilbud deler de seg i
to. Halvparten velger seg nærhet og
halvparten velger et bredest mulig tilbud. Men i spørsmålsstillingen tvinges
de til å ta et valg. De må velge enten
eller.
De fleste vil vel ha både og,et
Samarbeid	
  AF	
  og	
  Of	
  

nært tilbud som er så bredt som mulig?
Et slikt tilbud finnes allerede og det
har også et navn: Lokalsykehus med
akuttfunksjoner i indremedisin og
kirurgi. •
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opplever samarbeidet med sykehuset.
Sykehusene tar i svært liten grad kontakt med allmennlegene underveis
under innleggelsene for å konsultere
dem. Allmennlegene er mellomfornøyd
med tidspunkt for utskrivelse fra sykehus, informasjon ved utskrivelse og
epikriser. Mellomfornøyd er her et
gjennomsnitt av mange som er misfornøyd og mange som er fornøyd.
Da havner resultatet på midten.
Samarbeidet med lokalsykehuset
oppleves som godt (score 3,8/5), og
legene som forholder seg til flere sykehus angir god oversikt over hvilket
sykehus de skal sende pasienten til
(score 4,24/5). Undersøkelsen treffer
ganske bredt med rundt 1700 allmennleger som har svart. I disse tider da
nasjonal sykehusplan er høyt på agendaen er det interessant å på hvordan
legene oppfatter samarbeidet med små
og store sykehus. For det første er det
et flertall (44%) som mener størrelsen
på sykehuset har betydning for samarbeidet. Et mindretall (19%) mener at
størrelsen på sykehuset ikke har betydning. For de som opplever en forskjell i
kvaliteten på samarbeidet, er det svært
interessant å se i hvilken retning det
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Figur 3:
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Figur 5;

Det varierer relativt mye når det gjelder rutiner ved inn
leggelse. De fleste sykehus praktiserer at fastlegen skal
konferere med sykehuskollegaer før eventuelt en innleggelse.
Det kan være vanskelig å få tak i «riktig» sykehusspesialist.
Ved uklare og flere problemstillinger blir det vanskelig å
vite hvilken spesialist de skal rådføre seg med. Noen på
peker at det ofte er en tidkrevende prosess, og trolig blir en
del pasienter innlagt direkte uten konferering på forhånd.
Mangelen på «generalistkompetansen» på sykehusene
er flere allmennleger frustrerte over. De må ofte ringe/
konferere med flere spesialister (spesielt på større sykehus)
før innleggelsen kan iverksettes.
Fastleger påpeker også at de bruker mer tid på å
argumentere for viktigheten av en akutt innleggelse
med yngre og uerfarne leger enn overlegene. De møter
større forståelse blant overlegene !
Flere påpeker at i «konfereringsfasen» møter allmenn
legene ofte sykehuskollegaer med adskillig mindre erfaring
og som da må bruke mye tid på å konferere med overlege
før avgjørelsen om innleggelse.
Flere fastleger synes det generelt er vanskeligere å legge
inn pasienter på psykiatriske avdelinger. I Vestfold blir ca
40 % av henvisninger til DPS-ene avvist.
De fleste bruker nå elektroniske henvisninger, men mange
steder ønsker de fortsatt både papir og elektronisk henvisning ved akutte innleggelser.
Figur 6:
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Figur 7
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Under en innleggelse tar sykehusene svært lite direkte
kontakt med fastlegene med tanke på medisinske opplysninger, planlegging av utskrivelse og videre oppfølging.
Hjemmesykepleien får ofte informasjon før fastlegene
får sin epikrise som kan føre til at pasienten kommer på
kontroll før epikrisen er motatt.

	
  
	
  

Epikrisetiden er generelt kortere enn tidligere, men
mange ønsker at flere pasienter får «epikrisen i hånda»,
og at andre svar og undersøkelser ettersendes. Flere fast
leger synes at epikrisene er for uklare vedrørende videre
oppfølging, og de vet ikke om pasientene har fått muntlig
eller skriftlig beskjed om selv å bestille kontrolltime hos sin
fastlege, noe som medfører mye ekstra arbeid for fastlegekontorene. Dette kan også føre til alvorlige misforståelser i
videre oppfølging; pasienten tror de blir innkalt til kontroll
og fastlegene tolker at pasienten selv bestiller kontrolltime
(som bør være hovedregelen !!)
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Figur 9 og 10

Flere kollegaer framhever møteplasser som PKO (Praksis
konuslentordningen) arrangerer som positivt, men ikke at
legeforeningsmøter/ lokalforeningsmøter er gode møte
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plasser for samhandling.
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Figur 13 og 14
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Nær halvparten av legene mener at sykehusstørrelse har
betydning for samarbeidet. Av disse mener 9 av 10 at sam
arbeidet med små sykehus fungerer best.
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32 % til det bedre og 28,3 % svarer nei, totalt sett viser vel
det at vi fortsatt har et meget stort potensiale i arbeidet med
bedre samarbeid sett fra fastlegene synspunkt.
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Figur 16

Der er kollegaene delt; 52,6 % mener nærhet er viktigst og
47,4 % mener at bredest mulig tilbud er viktigst.
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Samhandlingsreformen
- betraktninger fra utkanten
Av Hege Gjessing, seksjonsleder, seksjon for
›› akuttmedisin,
Sørlandet sykehus Kristiansand

J

eg har hvertfall blitt mer sikker på
at best mulig samarbeid mellom
institusjonene og nivåene i helsetjen
esten er nøkkelen til både mer effektfull og mer effektiv helsehjelp.
Jeg husker diskusjonene om rask
utsendelse av epikriser. Mange, meg
selv inkludert, mente kravene var for
strenge. Nå har jeg sittet i andre enden
og opplevd hvor tilfredsstillende det er
å få epikrisen fort, og hvor bra det er
for å kunne følge opp pasientene rask
ere og bedre. Muligheten til å rådføre
per e-post ville være et viktig neste
tiltak for å binde nivåene bedre
sammen.
I Bykle er man stolte over å være en
del av et legekontor der avstanden til
sykehus gjør det aktuelt å tilby mer
behandling enn det som ofte er vanlig
på legekontor i byene. Siden innbyggertall og skiskader øker dramatisk i vintersesongen er røntgen og gipsing gode
eksempler. Pasientene slipper den
lange reisen og sykehusene får færre
pasienter. Konfereringen fungerte og
det var alltid hyggelig å snakke med
ortopedene.
Diagnostisering ved hjelp av ultralyd er et kommende område for Bykle
og mange andre kommuner. Dette er
omdiskutert blant sykehusleger, men
fastlegene kommer uansett til å gjøre
stadig mer når apparatene blir mindre,
bedre og billigere. Samarbeidsprosjekter om utvalgte pasientgrupper vil
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kunne bli vinn x 3 : pasient, fastlege
og sykehuslege ville alle oppleve økt
kvalitet. Man må bare lage klare planer,
og følge dem i fellesskap.
Videre kjenner vi prognosene om
økende andel eldre og fler med diabetes, KOLS, atherosclerosesykdommer
eller en miks av alle disse. Jeg tror det
er mulig å lage opplegg som kan gjøre
at flere kan leve bedre hjemme og med
sjeldnere sykehusbesøk. En annen
viktig gruppe er pasienter i aller siste
livsfase. Samarbeid om disse pasientene
kan gjøre at flere kan få dø fredfullt
hjemme eller på sykehjemmet, og
dermed slippe to-tre runder til sykehuset med f eks lungebetennelse, og
død langt unna de landskapene, vær
typene, luktene, lydene og menneskene
man er vant til å ha rundt seg.
Som alltid er det en fare for at økonomiske vurderinger setter stopper for
oppstart av gode prosjekter. Er kom-

Foto: Einar Nilsen

Tidlig på nyåret kjørte jeg oppover dalene for å være vinter
vikar på legekontoret i Bykle. Jeg var der tre måneder og
spørsmålet fra Overlegen er om jeg har fått nye betraktninger
om Samhandligsreformen gjennom jobben i en kommune
800 m.o.h med 970 innbyggere og tre timer i bil til nærmeste
sykehus?

munene for eksempel villige til å ta
kostnader for i.v antibiotika? Hvis kostnadene er flaskehals er det synd, fordi
tilbud om i.v antiobiotika i kommunene
kunne spart mange eldre for sykehusinnleggelse. Dette ville være en viktig
brikke i samhandlingen mellom kommunehelsetjenesten og sykehusene.
Nå som før mener jeg at nøkkelen til
suksess er at fagfolk må møtes å snakke
sammen. Alle trenger ikke å gjøre det,
men noen må, fordi det er når man
møtes at man begynner å stole på
hverandre. Og tillit er grunnsteinen
i alt godt samarbeid. •

Som alltid er det en fare for at økonomiske
vurderinger setter stopper for oppstart av gode
prosjekter. Er kommunene for eksempel villige til
å ta kostnader for i.v antibiotika?
Hvis kostnadene er flaskehals er det synd, fordi
tilbud om i.v antiobiotika i kommunene kunne spart
mange eldre for sykehusinnleggelse.

Nordöl-møte 2016 i Uppsala
De nordiske overlegeforeningene møtes årlig for å utveksle erfaringer
og utforme felles politikk på utvalgte områder. I år inviterte svenske
kolleger oss til Uppsala. Å møte kolleger i nabolandene er både
interessant og nyttig. Enkelte påfunn i norsk helsepolitikk er nærmest
copy-paste av tiltak fra andre land. En kan undres over hvordan denne
spredningen av tankegods skjer.

›› Av Christian Grimsgaard, nestleder Of

Begge foto: Jon Helle

Link: http://www.gustavianum.uu.se

Et illustrerende eksempel er fusjonsbølgene som har ridd Sverige og Danmark før oss. De har i alle fall delvis
vært drevet av internasjonale konsulentbyråer. Som i kjølevannet har sikret seg store kontrakter. Sannsynligvis
gjør liknende mekanismer seg gjeldende også på andre felt av helse-politikken. Om ideene er gode eller dårlige
betyr dessverre lite for honorarene.
Man kan undres på om endel prosjekter tapper helsebudsjettene i stedet for
å komme pasientene til gode.
Negative erfaringer knyttet til feilslåtte prosjekt i andre land bibringes i
så liten grad mellom landene (i styringslinjen) at en kan undres på om det foregår en systematisk fortielse. Et eksempel
er fusjonen i hovedstadsområdet. Blant
de som propagerte sterkt for hovedstadsprosessen var Gøran Stiernstedt. Med

bakgrunn i erfaringer fra Karolinska
ble han brukt i forkant av fusjonen som
et sannhetsvitne, og fikk etterhvert rollen
som styreleder i det ny-fusjonerte sykehuset. At prosessen på Karolinska var
sporet av før toget forlot stasjonen i
Oslo ble beleilig utelatt fra fortellingen.
Et annet og aktuelt eksempel er
sertifisering av sykehus. I Norge er
dette i startgropen, og blant annet Sørlandet sykehus har varslet at dette skal
iverksettes snarlig. Danskene startet
med sertifisering allerede i 2005, og
etter 10 år avvikles nå det hele. En høyt
plassert dansk helsebyråkrat kunne
fortelle at dette i praksis fungerte som
en kostbar papir-øvelse som sysselsatte
hundrevis av sykepleiere uten at det
var mulig å spore noen effekt på det
avgjørende utfallsmålet; kvalitet i
pasientbehandlingen.

Danskene erstatter ordningen med å
følge pasientnære måleindikatorer. Dette
lar seg angivelig gjøre ved bruk av Epic,
et avansert journalsystem som stadig
fler går til innkjøp av (også Finland).
I de øvrige nordiske landene har
arbeidet med pasientjournal på nett også
kommet betydelig lenger, og de har opparbeidet erfaring med ulike tilgangsbegrensninger både for å skrive og å lese
journalen. Skal f.eks kreftprøver publiseres uten forsinkelse tilgjengelig for
pasienten? Og er det uproblematisk at
pasienten selv kan forfatte journal-notat?
Svenske og danske leger har også mer
omfattende erfaring med ulike ordninger
av pasientansvarlig lege, for ulike forløp og ulike nivå i helsetjenestene. Vi
kommer tilbake med mer om både
journal på nett og pasientansvarlig lege
i senere utgaver av Overlegen. •
OVERLEGEN 2-2016
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Hva med akademiet i det store spillet?
Det er mange som har uklare oppfatninger om hva akademi er og hvilken
betydning det har. Enkelte synes at det er et interesse for universitetsfolk
som driver med merkelige ting som Glukose-6-fosfatdehydrogenase eller
kveling av rotter. Aktiviteter som i festtaler blir nevnt som meget viktig, men
som ingen egentlig ser noen sammenheng med i det daglige kliniske liv.
Et naturlig spørsmål fra dette ståsted burde være: Trenger vi akademi?
Og hva kan akademiet tilby i en samhandling?

›› Av Erney Mattsson, Professor, NTNU, Trondheim, Overlege. Karkirurgisk Avdeling, St Olavs Hospital, Trondheim

O

rdet akademi stammer fra Platon
(387 f. kr.) som sammen med
andre lærde diskuterte ulike ting under
vandringer i en park i Athen som var
viet halvguden Akademos. Akademi
ble beskrivelsen på den aktiviteten som
kom på plass på disse vandringene. Det
var en metode som hadde til hensikt å
få menneskeheten til å skjønne mer av
omverdenen. Metoden var lik uansett
om temaet var eksempelvis medisin,
astrologi eller fysikk.
De sentrale momentene var å: a/
lytte på andre argumenter, b/ kritisk
diskusjon og c/ skille sak fra person.
Alle som var innblandet aksepterte
dette som den beste metoden for å
lære, og for å skjønne mer. OG - Det er
sånn det fortsatt er i dag!! Kan dette ha
noen betydning i den moderne raske
verden?
Akademi med sine definerte mom
enter kan drives av alle. Forskning er
hovedsakelig en organisert mental
trening i denne tilnærmingsmåten.
Dette uansett om man driver med
merkelige biokjemiske substanser eller
dyreforsøk. Akademi trengs ikke bare i
forskning men egentlig mest for å øke
nøyaktigheten i kliniske vurderinger.
Siden forskning er mest en fokusert
spesialtrening av den akademisk tilnærmingsmåten, så har en lege med
forskningsbakgrunn bedre forutset
ninger til å yte høy klinisk kvalitet. En
gruppe av leger som har dette etiske
grunnlag blir sammen mest mulig oppegående. Utfordringen er å akseptere
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dette grunnlaget som det beste og å få
det på plass.
Det er litt merkelig at akademi møter
motstand når demokrati i vår del av
verden betraktes som en selvfølge. Det
finnes andre alternativer enn demokrati til å styre et land. Vi er overbevist
om at demokrati med det frie ord, åpen
diskusjon, og der opposisjon er like
viktig som å ha makt, er pilarer for å få
et godt samfunn. Hvorfor møter utøv
else av akademi motstand, når det
omtrent bygger på de samme føringer?
Menneskene er flokkdyr. Vi imiterer
våre kolleger og blir en gjeng. Medisin
er hierarkisk styrt der de med høyest
stilling og lengst erfaring har størst
påvirkning i hverdagen. Disse to
faktorene kan sammen lett lede til
ulike «sannheter» i ulike flokker.
«Sannheter» definert av enkeltper

soner blir lett utdatert og blir ofte forskjellig på forskjellige steder.
Dette er langt fra demokrati eller i
dette tilfelle - akademi. Føringene leder
ikke sjelden til ulik helsetjeneste med
risiko for dårlig kvalitet men også risiko
for å påføre skade. Akademiet har som
oppgave å utfordre «sannheter», også sine
egne, som er allment aksepterte og prisbelønte. I 1949 fikk Antonio Egas Moniz
Nobelprisen i medisin for lobotomi. I
årene 1947 – 1957 ble det i Norge utført til
sammen over 2500 slike inngrep. Denne
perioden og disse pasientene hadde vært
tjent med en akseptert plass for akademisk tilnærming i den kliniske hverdagen.
I den informasjons tid vi lever i, der
alle raskt kan få rede på det meste, så
kan man fundere på om akademi trengs?
Det vil si om «sannhetene» fortsatt er
ulik før pasientene i Norge?

Figuren viser som eksempel åreknuteoperasjoner pr år og 100 000 innbygger. Det er sirka 250
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Figuren viser som eksempel åre
knuteoperasjoner pr år og 100 000
innbygger. Det er sirka 250 % forskjell
mellom boområdene som opererer
mest respektive minst. Kommentaren
fra kilden1 er: «Relativt stor variasjon
som kan skyldes flytende indikasjonsstilling, mangel på retningslinjer og
ulik bruk av nyere teknikker. Omfanget
varierer også innad i boområdene i de
tre observasjonsårene.» Dessverre
finnes liknende forskjeller i alle kliniske fag mellom ulike geografier i landet.
Forskjeller finnes også lokalt – i hele
landet ex: I Sogn og Fjordane, over
en 4-årsperiode (2008 – 2012), er det
480 % forskjell i antall tonsillectomier
mellom kommunene med lavest og
høyeste operasjonsfrekvens. 2Med en
slik virkelighet kan turer i Akademos’
park anbefales som en del i en samhandling, der tilnærmingsmåten er: a/
lytte på andre argumenter, b/ kritisk
diskusjon og c/ skille sak fra person?
Kan spesialtrening i denne attityden ha
et verdi for den kliniske hverdagen?
Man skulle kunne tro at generelle
retningslinjer og anbefalinger er en
alternativ løsning til individ- og gruppebasert akademisk tilnærmingsmåte.
Vurderingen og anbefalingen av
Prostata Spesifikt Antigen (PSA) er at
det ikke skal benyttes som screening
hos friske menn, fordi det vil føre til
overdiagnostikk og overbehandling.
I 2011 hadde 45 % av alle menn over
40 år i Norge tatt prøven og andelen
er sikkert høyere nå.2
Siden det er mangel på akademisk
tilnærming så finnes det en risiko at
før tross av gode produksjonstall så
kan produksjonen være skadelig!!
Det finnes meninger om at den største
utfordringen for medisinen av i dag er
å bekjempe pandemien av iatrogent
påført lidelse.3 I følge Professor Peter
C. Gøtzsche som er leder av the Nordic
Cochrane Centre, Rigshospitalet,
København er medisinbruk den tredje
hyppigste dødsårsaken.4
Er det derved kun mer penger og senger
som trengs for å få en bedre helsetjen
este?? Er det kun produksjonstall som er
et godt speil av helsetjenestens ytelse?
Det virker som vi lever i en tid der
alle fag i landet og internasjonalt

egentlig har et stort behov for akademisk tilnærming, for å håndtere og
være en motvekt til de ulike krefter
som påvirker valg i helsetjenesten.
Spørsmålet er om de med styrings
muligheter i praksis har tatt seg av
dette behovet som noe viktig, ved siden
av festtalene?? Eller, er akademiet et
hår i suppa?
Det er nå klart at man blir autorisert
lege i Norge etter grunnutdannelsen.
Turnustjeneste er ikke lenger plikt.
Det pågår ulike diskusjoner om spesialistutdannelsen. Alle fag har et felles
tema: legene skal tidligere ut i produksjon. Helsefabrikkene trenger sine
arbeider. Det betyr at noe må bort.
Hvorfor ikke fjerne og minske betydningen av aktiviteter som er til «lite
nytte» for pasienten som å gjøre forsøk
på Glukose-6-fosfatdehydrogenase??
I et fokusert produksjons miljø er
ikke diskusjoner eller trening i spørsmålet «hvorfor» av verdi. Det forstyrrer
og stjeler tid. Viktig er: Hvor mange
har vært på poliklinikken? Hvor mange
har blitt operert? Hva koster det?
Håndteringen av spørsmålet «hvorfor» er kjernen i en temperaturmåling
av om et miljø er akademisk eller ikke.
På arbeidsplassen kan «hvorfor» bli
håndtert som noe som forstyrrer det
som egentlig skal gjøres (produksjon),
eller være velkomment som en sikring
av kvalitet og utvikling. Akademi bør
finnes overalt. Det er til for alle, ikke
bare på universitetene. Det er på tide
med en generell «Hvorfor-revolusjon»
innen medisinen.
Hvis nyttige, langvarig produktive
arbeidere i en helsefabrikk er det som
egentlig trengs, så burde grunnutdannelsen kortes ned radikalt. Det kan la
seg gjøre siden dette prinsippet er på
plass i Russland, og raskt utdannede
«assistant medical officers» har i Afrika
like gode resultater ved operasjoner
innen gynekologi som spesialister.5
1
2
3
4

5

I universitetsverdenen synes vi at
det i tillegg til forberedelse til yrkes
praksis er behov for trening av andre
verdier som ikke bidrar til tall som kan
måles i form av produksjon. Dette kan
ses i form av akademiske oppgaver som
en del av grunnutdannelsen. Ved det
universitet som jeg representerer, har
man ved en nylig gjennomgang av
medisinerstudiet foreslått vitenskap
elig kompetanse som et langsgående
tema gjennom alle seks år. Universitet
ene ønsker å tilføre en akademisk tilnærming. Det må jo ikke være sånn at
det kartet som finnes innen universitetsverden ikke stemmer med det
kliniske terrenget. Det vil si at akademi
bør være forenlig med den helsetjen
esten som ytes, og bør være en viktig
faktor i det kraftfelt av ulike påvirkningsfaktorer som fører til beslutninger
om helsetjenesten. Mitt inntrykk er
dessverre at de leger som er ambisiøse
og ønsker å påvirke helsetjenesten,
hekter seg i første omgang på organisatorisk administrasjon eller går arm-iarm med kommersielle krefter. Akademisk merittering virker av en merkelig
grunn ikke å føre til åpne dører til
påvirkning av helseaktiviteter. En
helsetjeneste uten innebygget kritisk
granskning trenger ikke overraskende
masse penger.
Det akademiske prinsippet må
nødvendigvis være viktig hvis legene
skal ha noe å si i ulike typer av samhandling. Det er der vi har vår plattform. Vi bør ha holdningen uten at vi
må. Vi bør ha holdningen fordi vi vil.
Vi bør ha holdningen for å ha en bra og
trivelig jobb. Vi bør ha holdningen uten
å ha et firma bak oss. Vi bør ha holdningen for å nå en god samhandling.
Vi bør ha holdningen for kunne tilby
våre pasienter en høy kvalitet på helsetjenesten.
Akademiet bør ha en avgjørende rolle
i det store samhandlings spillet!! •

http://www.helse-nord.no/skde/helseatlas/
https://statistikk.samhandlingsbarometeret.no/webview/
Des Spence: Bad medicine: modern medicine. BMJ 2012;344:e2346
Peter C: Gøtzsche: Deadly medicines and organised crime. How big pharma has corrupted health
care. Radcliffe Publishing, St Mark’s House, Shepherdess Walk, London, N17LH, United Kingdom
Pereira C, Bugalho A, Bergström S, Vaz F, Coitro M. A comparative study of caesarean deliveries by
assistant medical officers and obstetricians in Mozambique. Brit J Obst Gyn 1996; 103: 508 – 512
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Denne artikkelen var opprinnelig publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening 2012; 132:1301-4,
og er gjengitt med tillatelse. Gjengitt med tillatelse også fra Jon Hilmar Iversen og Ole Didrik Lærum.
Illustrasjonene er gjengitt med tillatelse fra Kari og Kjell Aukrust Stiftelse og fra Storm-P museet.

Når byråkratene overtar
Olav Hilmar Iversen (1923 – 97) var en nestor i norsk medisin
og en fargerik personlighet. Han etterfulgte Leiv Kreyberg
(1896 – 1984) som professor i patologi ved Rikshospitalet i
Oslo og var internasjonalt kjent for sin forskning på celledeling
og vekstregulering i tillegg til omfattende studier av celleforandringer ved kreftutvikling i huden. Dertil var han en dyktig
skribent og deltok i samfunnsdebatten om medisinske og
etiske problemstillinger. Ikke minst hadde han sans for humor,
og som foreleser var han legendarisk.
Iversen hadde i lengre tid irritert seg over hvordan offentlige
institusjoner og ikke minst hel-sevesenet ble utsatt for økende
grad av byråkratisering. Så raskt skjedde denne utviklingen at
han mente den skyldtes en infeksjon, der et eget «slow virus»
spredte seg utover i samfunnet. Med Kjell Aukrust (1920 –
2002) som illustratør viste han hvordan denne sykdommen
artet seg i praksis. For den videre samfunnsutviklingen var det
avgjørende at man stilte diagnosen i tide, for ellers kunne det
gå fryktelig galt. Denne artikkelen ble mye sitert og har vært
trykt opp igjen flere ganger i årene siden.

Iversen var faglig aktiv helt til han døde plutselig av et hjerte
attakk julen 1997. Han skulle bare visst hvordan byråkratiser
ingen av samfunnet har utviklet seg siden og ikke minst den
diskusjonen som nå pågår i forbindelse med organiseringen
av Oslo universitetssykehus. Artikkelen er gjengitt med velvillig
tillatelse fra hans sønn Jon Hilmar Iversen.
Ole Didrik Lærum
ole.larum@gades.uib.no

Ole Didrik Lærum (f. 1940) er professor (adj.) ved Københavns
universitet og professor eme-ritus i patologi ved Gades institutt,
Universitetet i Bergen.

Originalartikkel
Iversen OH. Byråkratitis. Pulsen 1977; 4: 1 – 4.

Byråkratitis
en «slow-virus» sykdom?
Byråkratitis er en smittsom sykdom
som sannsynligvis er forårsaket av et
langsomtvirkende virus (slow-virus) som
er klart nevrotropt, d v s det angriper
først og fremst sentralnervesys-temet
(hjernen). Navnet Byråkratitis er av
ledet fra engelsk Bureaucratitis (from
bur, person hard to shake off; eau,
water; and crazy, insane or extremely
enthusiastic). Sykdommen er meget
smittsom og alle mellom 20 og 70 år er
eller kan bli angrepet. I høy alder er det
vanskelig å stille en sikker diagnose, idet
symptomene på Byråkratitis og det som
man tidligere kalte senilitet (som de
fleste nevropatologer nu anser enten å
være Alzheimers sykdom eller alkoholisk
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hjernedegenerasjon) er meget like. Ofte
er det ikke mulig å skille mellom de to.
Smittekildene er kontoransatte
personer som allerede er angrepet,
og smitten kan overføres ved telefonsamtaler, skriv, komite- og utvalgs
møter, utredninger, innstillinger,
planer, propo-sisjoner og meldinger til
Storting og Parlament, og personlige
konferanser, arbeidslunsjer, seminarer,
kurs og tjenestereiser. Det er grunn til
å frykte at alle land har et stort byråkrati som smittekilde. Sykdommen har
en viss likhet med munn- og klovsyke,
som hos dyr angrip-er munnen og
klovene. Byråkratitis fører også til
karakteristiske sykdommer i munn og

›› Av Olav Hilmar Iversen
hen-der, idet det er via taler og snakk,
og skrivning med framfoten, at
sykdommen gir seg til kjenne.
Sykdommen har vært beskrevet helt
fra Hippokrates’ dager, og i de senere
år har vi fatt en rekke bøker som mer
detaljert har behandlet sykdommen og
dens symptomer. Disse er generelt
kjent. Jeg minner om «Parkinsons lov»,
«Peter's Principle» og «Murphy's Law».
To hovedtrekk

Ifø1ge Parkinson har sykdommen to
hovedtrekk:
1. For den som er angrepet vil ethvert
arbeide utvide seg inntil det fyller
den fastsatte ukent-lige arbeidstid.
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SOMMERLEKTYRE
mer alvorlige. Såle-des mener Hannah
Arendt at Byråkratitis faktisk øker
faren for voldsbruk i samfunnet. Jeg
siterer:
«Jo sterkere det offentlige liv blir
byråkratisert, jo mer tiltrekkende vil
volden virke.
I et fullt utviklet byråkrati er der
ingen tilbake å diskutere med, ingen en
kan legge frem sine klager for, ingen en
kan øve press på. Byråkrati er den
regjeringsform hvor alle er berøvet sin
politiske frihet, sin makt til å handle;
for Ingensstyre er et ikke-styre, og
hvor alle er like mak-tesløse, har vi et
tyrrani uten tyrrann. Det avgjørende
fellestrekket for studentrevoltene over
alt i verden er nettopp dette, at de
vender seg mot det herskende byråkrati
– Den prosessen som har forvandlet
regjeringene til administrasjoner, eller
statene til byråkratier, og som har ført
til den katastrofale innskrumpningen
av menigmanns område, har en lang
og komplisert historie i moderne tid;
og prosessen har vært sterkt økende
gjennom de siste 100 år, hvor partibyråkratiene er kommet til.» (Vold
i vår tid, Cappelans Forlag, Oslo).
Behandlingen vanskelig

Når det gjelder mulig behandling av
sykdommen Byråkratitis, er denne
meget vanskelig. Noe få mennesker
har immunapparat nok og sivil courage
nok til å ha antistoffer, men de fleste
gir dessverre opp. Jack Anderson reiser
rundt i Amerika og holder foredrag om
behandling av Byråkratitis. Noen av
hans poenger er følgende:
1. Glem ikke at byråkratiet i seg selv
er et gode, og at det er sykdommen
Byråkratitis vi må kjempe mot. Byråkrater er som hvite blodlegemer i
samfunnskroppen. Har vi for få, blir
det nedsatt motstandskraft; har vi for
mange, er det leukemi. Byråkratiet
bør være så lite som forsvarlig, og ha
så lite makt som mulig.
2. Glem ikke hvem som er herre og
hvem som er tjener. Alle byråkrater,
enten de lider av Byråkratitis eller
ikke, har sin lønn fra dine skatte
penger eller den pris du betaler for

deres tjenester. Det er derfor du som
er herre, og byråkraten (funksjonæren)
som er din tjener. Denne viktige
sannhet må inn i utdannelsen av alt
administrativt personell, også helsepersonell. Minister betyr tjener
3. B
 ekjemp anonymitet. I byråkratiet
prøver man å pulverisere ansvar,
skyve sakene over til andre, vente
med å ta avgjørelse, nedsette komiteer
og utvalg. Jo fler som deler ansvaret,
dess mindre er risikoen for at en
bestemt kan kritiseres. Hvis du
derfor er plaget av byråkratiets makt
og treghet, sa rett ditt angrep mot en
person. De fleste byråkrater avskyr å
se sitt eget navn nevnt kritisk, og her
kan enhver oppnå et fortrinn når
man bekjemper byråkratitis.
4. B
 ruk samme våpen som byråkratiet
d v s bekjemp papir med papir. Har
en byråkrat i en samtale lovet deg
noe, så skriv straks et notat og send
kopi, slik at vedkommende er bundet
til sitt løfte. Dette er uhyre viktig hvis
f eks helseadministratoren er en 
maktsyk psykopat, som ofte sier
noe i en konferanse og deretter gjør
noe annet.
5. V
 ed klage, start nedenfra og arbeid
deg oppover. Det lønner seg å starte
med en saks-behandler på det laveste
nivå, som har vist byråkratitis. Skjerp
så tonen etter hvert, og i mange saker
blir det til sist nødvendig å gå helt til
topps.
6. H
 vis mulig, start vennlig og høflig.
Byråkratitis-pasienter er mennesker,
akkurat som du og jeg. Det hender
de kan bringes til fornuft med vennlighet og høflighet i starten, men
dessverre er det ofte slik at man må
gripe til skarpere lut etter hvert.
7. Husk forskjellen mellom skriv og
muntlige utgydelser. Skriv er dokumenter som kan arkiveres. Ønsker
du derfor virkelig å fortelle en Byråkratitisk byråkrat hva du mener om
ham, så gjør det muntlig.

9. Søk juridisk hjelp. Abraham Lincoln
sa at regjeringen skulle være av, ved
og for folket. Byråkratiet er nå av ved
og for jurister og administratorer. En
skogbrann stoppes ofte ved å tenne
en motbrann, og i byråkratitis-saker
er det ofte nødvendig å ha juridisk
hjelp.
10. Ta eventuelt til slutt kontakt med
en politisk valgt representant.
Politikere trenger velgere, og de vil
derfor være interessert i å hjelpe
deg hvis en sak låser seg.
11. Ha selvtillit og pågangsmot. Du er
byråkratens herre, og selv om han
eller hun spiller sterk, så banker det
ofte et engstelig og usikkert hjerte
bak det barske ytre. Gi derfor ikke
opp.
12. Hvis vi ikke. klarer å bekjempe
byråkratitis, vil vi dessverre også
miste byråkratiet.
13. Til sist en advarsel, hva jeg her har
sagt gjelder ikke for psykopater og
profesjonelle klagere, som gjør mer
skade enn gavn.
Helsearbeidere som er forferdet over
hvorledes Byråkratitis trenger frem i
samfunnet, bør kanskje flette inn i sin
aftenbønn det dikt som Alexander
Zinovjev publiserer i sin bok «Den
lyse fremtid» (Dreyers Forlag, 1980).
Jeg sier: Hvis mulig, min Gud,
så oppfyll meg dette ønsket:
La meg ikke ta skade på min sjel ...
Ikke skjule ondskap bak gode miner,
ikke gi etter for byråkratiske lus,
men bekjempe dem som en mann.*)
*) Jeg er klar over at dette dikt bryter
med den norske lov om likestilling
mellom kjønnene. Enhver som fø1er
seg touchert, kan derfor utskifte det
siste ord med kvinne hvis man kan få
det til å rime. •

8. Start straks, stå på krava, gi deg ikke.
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JUS FOR LEGER:

Fylkesmann brøt taushetsplikt
En av fire leger opplever i løpet av sin yrkeskarriere å få en tilsynssak opp
rettet. Et fåtall ender med reaksjon. Undersøkelser viser at legene uansett opplever selve opprettelsen belastende. Ryddig håndtering fra tilsynsmyndigheten
blir da viktig. I en nylig uttalelse fra Sivilombudsmannen konkluderte han med
at Fylkesmannen i Rogaland brøt sin taushetsplikt ved å videreformidle til
arbeidsgiver informasjon de hadde mottatt fra politiet om en LIS lege.

F

ylkesmannen i Rogaland mottok
informasjon fra politiet om at en
sykehuslege var ilagt et forelegg for å
ha unnlatt å etterkomme politiets pålegg og for å ha hindret en offentlig
tjenestemann under lovlig utførelse av
tjenesten. Det ble videre opplyst at han
var under etterforskning for legemsfornærmelse. Etter å ha innhentet mer
informasjon valgte Fylkesmannen å
varsle legens arbeidsgiver, sykehuset.
Sammen med varselet ble det oversendt utskrift fra strafferegisteret,
uttømmende bøteattest og et ikke vedtatt forelegg. Oversendelsen inneholdt
også informasjon om eldre forhold
uten relevans for yrkesutøvelsen.
Legeforeningen mente Fylkesmannen
brøt sin taushetsplikt etter forvaltningsloven ved å oversende disse opplysningene til arbeidsgiver og oversendte saken
til Sivilombudsmannen. Overfor Sivil
ombudsmannen fremhevet Legeforeningen at arbeidsgiver etter helsepersonelloven § 66 først skal informeres
når vedtak foreligger. Her hadde Fylkesmannen på et langt tidligere stadium i saken sendt en stor mengde sensitiv informasjon til arbeidsgiver.
Sivilombudsmannen var enig med
Legeforeningen i at Fylkesmannen
hadde brutt sin taushetsplikt. Under
fylkesmennenes utøvelse av rollen som
tilsynsmyndighet gjelder forvaltningsloven. Det innebærer bl.a. at tilsatte
hos fylkesmannen etter forvaltnings
loven §13 har taushetsplikt om «noens
personlige forhold» (samme begrep som
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›› Av Lars Duvaland, avd.dir. Jus og arbeidsliv
regulerer om legers taushetsplikt etter
helsepersonelloven) som de blir kjent
gjennom tilsynsarbeidet. Ombuds
mannen fremhever at opplysninger om
straffbare handlinger faller inn under
begrepet «personlige forhold, og vil som
et utgangspunkt være underlagt taushetsplikt etter denne bestemmelsen.
Taushetsplikten etter forvaltnings
loven er imidlertid ikke like streng som
etter helsepersonelloven. Taushetsplikten etter forvaltningsloven er ikke
til hinder for at «opplysningene brukes
for å oppnå det formål de er gitt eller
innhentet for» (fvl § 13b første ledd nr
2). Med hjemmel i denne bestemmelsen
uttalte ombudsmannen at opplysninger
Fylkesmannen mottar som et ledd i en
tilsynssak, under visse forutsetninger
må kunne videreformidles uten å være
underlagt taushetsplikt. Han mente det
ville gi liten sammenheng i regelverket
om opplysninger som vurderes å være av
betydning for pasientsikkerheten, først
skal kunne videreformidles til helsepersonellets arbeidsgiver når en endelig
reaksjon etter helsepersonelloven § 66
er fastsatt. Han påpekte også at det i de
fleste tilsynssaker (som har oppstått i
forbindelse med yrkesutøvelsen, min
kommentar) vil være naturlig å innhente
en uttalelse fra arbeidsgiver. Da må også
arbeidsgiver få noe informasjon om hva
saken gjelder som grunnlag for uttalelsen.
Ombudsmannen uttalte om hvorvidt
det skulle gis varsel til arbeidsgiver:
Etter ombudsmannens syn vil det være
flere momenter som må vurderes når

det gjelder mulig varsling av arbeids
giver på bakgrunn av straffbare
handlinger helsepersonell har begått
utenfor tjenesten. Hvilke handlinger
det dreier seg om, alvorlighetsgrad,
om de er begått langt tilbake i tid og
på hvilket stadium i straffesakskjeden
saken befinner seg, er noen av de kriteriene som vil være sentrale. Momentene
må vurderes opp mot det som er formålet med tilsynsvirksomheten i den aktuelle saken, nemlig hensynet til at pasientene ytes en trygg og faglig forsvarlig
helsehjelp.
I den aktuelle saken mente Sivilombudsmannen at det var grunnlag for
varsle arbeidsgiver, særlig fordi den
aktuelle legen hadde hatt en tidligere
tilsynssak vedrørende narkotikabruk.
Det var derfor grunn til mistanke om
rusrelaterte problemer for legen og
dermed en mulig pasientsikkerhets
risiko. Fylkesmannen gikk likevel for
langt ved å utlevere den informasjon
de hadde mottatt fra politiet, som inneholdt lang mer informasjon enn det
som var nødvendig for formålet. Dette
innebar et brudd på taushetsplikten
etter forvaltningsloven.
Sivilombudsmannens uttalelser får
ikke direkte rettslige konsekvenser.
Som Stortingets ombudsmann har
likevel uttalelsene stor autoritet og
betydning som korrektiv for feil begått
av forvaltningen. Slike saker vil som
regel føre til endringer i praksis. Av og
til kan de også danne grunnlag for krav
om for eksempel erstatning. •

LEDERFORUM:

Of representerer også spesialister i lederstillinger og markerer dette med å etablere en egen spalte. Her
inviterer vi medlemmer i lederstillinger til å reflektere over tema spesielt relevante for denne gruppen fremover.

Refleksjoner etter en lederkarriere
Å være leder i en sykehusavdeling har endret seg vesentlig i de snart 40 årene
jeg har vært yrkesaktiv. Jeg har vært spesialist i anestesiologi siden 1984 og har
formell lederutdanning. De siste 11 årene har jeg hatt lederansvar som avdelingssjef og klinikkdirektør. Jobbens innhold har endret seg mye på denne tiden.

›› Av Jan Sverre Vamnes, overlege, Dr.med., Sykehuset Østfold Kalnes

J

obben som leder har hele tiden tatt
100% av arbeidstiden min, men
aktivitetene har endret seg. Til å begynne med hadde vi sekretær og en
personalavdeling som ordnet det meste.
Gjennom korte beskjeder eller gule
lapper ble innstillinger skrevet, arbeidsavtaler forlenget og tillegg for UTA
eller vaktlønn endret. Det fantes diktafon og noen som skrev det man hadde
behov for. Nå gjør man alt dette selv
gjennom Gat og Personalportalen. Alle
notater og brev skriver lederen selv,
og det tar mye lenger tid enn før. I min
aldersgruppe har man aldri lært å skrive
fort på tastatur. Unødvendige og for
lange møter florerer, og man har ikke
lenger eget kontor hvor man når som
helst kan ta en samtale under fire øyne.
Forholdet til ledelsen har endret seg.
Å være avdelingssjef har jeg alltid oppfattet som et tillitsverv, og det ble tilrettelagt slik at vi hadde redskap til å
gjøre jobben. Etter hvert har budsjettene
skrumpet, det stilles strengere krav til
øket produksjon og man har innført
det jeg kaller kontrolledelse. Bemanningsplaner og arbeidsplaner skal
kontrolleres, byttetider skal reduseres
og bemanningen minimaliseres for et
bedre økonomisk resultat. Jeg tror de
fleste ledere har drevet samvittighetsfullt og sørget for en kvalitet i pasientbehandlingen som ligger godt innenfor
forsvarlighetsgrensene. Generelt sett

flyttes disse grensene nå nærmere
hverandre. Da er vi på vei i feil retning.
Dagens økonomiske situasjon med
lavere budsjett og høyere produksjonskrav vil gå utover andre funksjoner
som opplæring og veiledning, kvalitets- og fagutvikling og forskning.
Også som yngre lege var jeg i nærkontakt med avdelingsledelsen, har
vært skjemalegger i et par dekader og
hatt innsikt i administrasjon og ledelse.
For vel 30 år siden var jeg med avdel
ingssjefen på et møte med personal
sjefen. Vi hadde invitert oss til et møte
fordi legene hadde for mye å gjøre og
trengte tilskudd. Vi gikk ut av møtet
med to nye stillinger. Den gang var
ledelse enklere på alle måter. Det var
todelt ledelse og avdelingssjefen var
fornøyd med en hel kontordag i uken,
resten var klinikk.
Personalet følte seg likevel sett og
ivaretatt, det var enklere å være leder.
I en tid med dårlig økonomi og høyere krav må vi som ledere si fra når
grensene er nådd. Vi kan ikke redusere
innsatsen overfor LIS eller begrense
andre ikke direkte pasientrettede aktiviteter. Dagens kontrolledelse får ikke
det beste ut av medarbeiderne, verken
mellomledere eller de trofaste sliterne.
Vi bør satse mer på prestasjonsledelse
med klare mål, motivasjon og kompetanseutvikling.

Jeg representerer en ren legeavdel
ing som tjenestegjør for to operasjonsavdelinger og en intensivavdeling i
tillegg til vår generelle funksjon på
sykehuset. Denne organisasjonsformen
er uvanlig innenfor anestesiologien,
men finnes oftere i indremedisin. Oppsplitting på denne måten gjør at man
mister «limet» mellom yrkesgruppene
og gir dårligere kontakt med oppdragsgiverne. Man opplever ofte at det bestilles tjenester uten forutgående
kommunikasjon om ressursens til
gjengelighet. Legene bør organiseres
tett innpå de yrkesgruppene man skal
jobbe sammen med. Dette gir fellesskap og god kommunikasjon som
bidrag til måloppnåelse.
Når budsjett og prestasjonskrav
utvikles til omvendte proporsjonaler
blir ledelse komplisert. Jeg takker for
meg, går over i klinikernes rekker og
gleder meg. I motsetning til andre
yrkesgrupper er det lettere for leger
som ledere å gå over i klinikk. Man
behøver ikke gå på akkord med sam
vittighet og pasienters behov. Dette
er i seg en stor utfordring i forhold til
utvikling innenfor sykehusledelse i
årene som kommer, og bør settes på
dagsorden hvis vi vil satse på leger
med god bransjekunnskap som
ledere. •
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LEDERFORUM:

Of representerer også spesialister i lederstillinger
Her inviterer vi medlemmer i lederstillinger til å reflektere

«Styringsfilosofi i sykehus»

En modell – to ytterpunkter
«Norske sykehus domineres av New Public Management (NPM)
som styringsideologi!». «Se til Ringerike, der satser man på tillit
– sånn skal norske sykehus ledes!».

››

Av Torgeir Micaelsen,
helsepolitisk talsmann i Arbeiderpartiet

U

ttrykkene over er mitt forsøk på å
oppsummere de to ytterpunktene
jeg ofte hører fra klinikere og fagfolk
når temaet «ledelse i sykehus» står på
dagsorden. Men det er noe som skurrer
her. For det er ikke bare på Ringerike
jeg møter fornøyde og stolte ledere og
fagfolk. De møter jeg mange steder i
landet. Mitt syn på god sykehusledelse
samsvarer riktignok med Per Beliklia og
hans medarbeidere på Ringerike sykehus, sitt. Og det blir kraftig forsterket
når jeg ser resultatene derfra. Samtidig
vil jeg hevde at det finnes mange former for ledelse som fungerer meget
godt ved andre norske sykehus.
For å bygge videre på uttrykket om
at vi må «se til Ringerike», vil jeg bruke
dette sykehuset som eksempel når jeg
spør: Er det slik at sykehuset i mitt
valgdistrikt ved Tyrifjorden drives
under andre rammebetingelser for
styring, ledelse og administrativtøkonomiske forhold enn øvrige sykehus i Norge? Er andre sykehus pålagt
«NPM» som styringsfilosofi, mens
Ringerike er unntatt? Selvsagt ikke.
Ringerike sykehus forholder seg til det
samme styringssystemet som alle sykehus i Norge. Og de samme budsjettene.
Og de samme kvalitetskravene. Og det
samme finansieringssystemet.
Og spør du direktør Bleiklia og hans
folk om økonomi og budsjetter, får du
et kontant svar: «På Ringerike er det
ikke et alternativ å ikke holde budsjett
ene. Det er Stortinget som bestemmer
hvor mye penger som skal brukes på
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sykehus i Norge, og det er vår oppgave
å få mest mulig pasientbehandling ut
av pengene vi får tildelt.»
Med dette som utgangspunkt, har de
skapt gode resultater for pasientene,
de ansatte trives og fagligheten er stor.
De er stolt av egen arbeidsplass og eget
sykehus. I dag er nok mange fristet til å
si på tross av, snarere enn på grunn av,
dagens styringsmodell. Jeg mener det
er feil å falle for denne fristelsen.
År 2000 er ikke det samme som 2016

Jeg begynner artikkelen om styrings
filosofi i sykehus på denne måten, fordi
jeg har inntrykk vi snakker forbi hverandre når vi diskuterer ledelse og styr
ing av sykehus. Jeg synes også vi ofte
snakker for mye om økonomi og diskuterer «gamle sannheter», og for lite om
hvilket handlingsrom og muligheter vi
har. Vi må gå fra å snakke forbi hverandre, til å snakke sammen. Da må vi
må bli enige om bunnplanken. Og
forsøke å komme oss vekk fra sannheter som nå er 15 år gamle.
La meg begynne med det siste. Fortsatt henger en del påstander knyttet
til den 15 år gamle sykehusreformen
igjen. Påstander og kritikk av foretaksmodell og andre forhold som helt
sikkert var berettiget den gangen, men
som jeg mener har mindre relevans i dag.
Som mange helt sikkert er klar over,
har styringsmodellen vært gjenstand
for omfattende endringer og tilpasninger
gjennom årene som har gått. Jeg vil
stort sett si til det bedre. Og modellen

har fortsatt langt mer å gå på, for å bli
enda bedre.
Så til bunnplanken. Når jeg mener vi
snakker forbi hverandre, tenker jeg
spesielt på økonomistyring i sykehusene.
Det gjentas stadig at det er for stor
grad av økonomisk motivert «management-ideologi» i sykehusene. Og at
dette er et resultat av måten vi styrer
sykehusene på. Det jeg tror mange
egentlig mener, er at sykehusene til
deles for knappe ressurser. For det er
vel ytterst få som mener at sykehusene
skal drives uten et budsjett? Jeg har i
alle fall til gode å møte klinikere og
politikere som mener at sykehusene,
uavhengig av styringsmodell, skal
drives uten en økonomisk plan å forholde seg til. Kan vi enes om at et
budsjett er nødvendig, er mye gjort.
Da jobber vi ut fra de samme premiss
ene når vi stiller følgende spørsmål:
Skal budsjettet vedtatt av Stortinget
være førende, eller er det greit å gå
med underskudd? Dersom underskudd
ikke er greit, er det da Stortingets bevilgningsnivå som er problemet, eller
et det «styringsideologien» i sykehusene?
Jeg mener det i hovedsak handler
om bevilgningsnivået.
«Fremmedgjøringen» har sine årsaker

Samtidig som bevilgningsnivået er den
reelle hovedutfordringen, ser jeg at
selve (økonomi)styringen av sykehusene har fått for stor plass helt ned på
den enkelte avdeling på norske sykehus. Det er svært uheldig.

og markerer dette med å etablere en egen spalte.
over tema spesielt relevante for denne gruppen fremover.
Og fortsatt henger endel bedriftsøkonomiske begreper og språkbruk
igjen i norske sykehus – uttrykk som
«produksjon», «overskudd», og «ISF».
Spesielt den innsatsstyrte finansieringen (ISF) kan synes å være for nære
pasientbehandlingen i hverdagen. Det
er etter mitt syn et lederansvar å få
dette i så stor grad som mulig vekk fra
den kliniske hverdagen. Dette er virkemidler som skal være effektive på et
systemnivå, men de har ingenting å gjøre
på en sengepost eller sykehusavdeling.
I tillegg har overdreven tro på sentralisering og mangel på tilstedeværende
ledere gjort «styring» og økonomi til
en del av hverdagen.
Hver for seg og i kombinasjon kan
dette ha bidratt til fremmedgjøring og
en hverdag hvor økonomi og budsjetter
tar for stor plass. På bekostning av
pasienter og fag.
Jeg vil gi fagfolkene som føler og
mener dette rett. I for mange år, har
økonomi, budsjett og omstilling vært
dominerende ved norske sykehus. Det
er dessverre en konsekvens av å bruke
mer penger enn det budsjettet tillater
– når man bruker mer enn det som er
tildelt. Og det er et resultat av at politikere ikke har vært villige til å betale for
kvalitetshevingene vi forventer.
I 2005 fikk den nye helseministeren
Sylvia Brustad en svær ryddejobb i fanget.
Det skjedde etter at en Høyre-dominert
regjering hadde prioritert de store
pengene på skattekutt til de som hadde
mest fra før, godt hjulpet av støttepartiet
Frp. Sykehusene hadde pådratt seg store
underskudd, og økonomien var ute av
kontroll. Da den borgerlige regjeringen
i 2004 så hvor det bar, innførte de attpåtil et «tak» på antall pasientbehandlinger
i sykehusene, for å bremse utviklingen.
I årevis pågikk ryddejobben.
I 2010 snudde situasjonen. Det ble
bedre, det ser lysere ut, men vi er ikke
i mål. De fleste sykehusbudsjett er i
balanse. Dette har krevet stor innsats, og
vil fortsette å gjøre det. Hvert sykehus,
hvert helseforetak og hver region skal
ha ros. De har stått i det hver eneste dag.
Og ja, jeg vet det ikke føles sånn.

At det fortsatt er svært trange rammer
og mye fokus på økonomi. Sånn tror vi
bare må venne oss til at det er i offentlig sektor. Men økonomisk balanse,
betyr likevel at blikket kan rettes fremover. Mot investeringer i nytt utstyr
og nye bygg. Mot fag- og kvalitetsut
viklingsarbeid. Oppsalgene i avisene
handler nå i større grad om kvaliteten
i sykehus og hvordan den kan sammenlignes, kontra oppslag utelukkende om
hvilke sykehus som må gjøre de største
økonomiske nedskjæringene.
Pasienter, fag og medarbeiderskap først

Tilbake til Ringerike. Der har de sammen
blitt enige om at budsjettene og økonomien ikke skal ha en dominerende
plass. Budsjett og penger skal være i
bakgrunnen og synes minst mulig. Men
for å få til det, har de også blitt enige
om at økonomisk måtehold og orden i
økonomien er en del av «grunninfrastrukturen» ved sykehuset. Det må
være i orden for å gi rom til nettopp
det som gjorde at legen ble lege, sykepleieren sykepleier og helsefagarbeid
eren helsefagarbeider. Når økonomien
er i orden, kommer også faget, pasienten
og medarbeiderskapet i framgrunnen
på en helt annen måte.
Slik kan vi tilrettelegge for at en
moderne styringsfilosofi får dominere
norske sykehus. Dette forutsetter flere
forhold, og jeg skal være den første til
å ta politisk ansvar her. Vi politikere
må ta inn over oss hva det vil kreve
dersom vår felles helsetjeneste skal
holde tritt med den faglige og medisinskteknologiske utviklingen. En helt avgjørende erkjennelse for å kunne gjøre
tilbudet til pasientene enda bedre. Det
vil kreve politikere som tør å prioritere
felles investeringer fremfor økt privat
kjøpekraft. Det vil også forutsette at
vi har dedikerte folk som er villige til
å ta lederansvar ved norske sykehus
på alle nivåer. Og et slikt lederansvar
vil kreve en styringsfilosofi som gjenspeiler de verdiene vi ser blant annet
på Ringerike. Verdier vi har blitt enige
om, som vi står sammen om og som i
fellesskap settes ut i livet.

LEDERFORUM:

Tillitsskapende ledere med
beslutningskraft

Jeg har tidligere skrevet følgende på egen
blogg om fremtidens ledere i sykehus:
«Jeg klarer ikke helt å beskrive hvorfor,
men hun er rett og slett en god leder» var
det en bekjent som fortalte meg entusiastisk i forrige uke. Mange vil kjenne seg
igjen. Det er ikke alltid like enkelt å
beskrive denne type ledelse. Men alle som
har sett og erfart en god leder, vet hva jeg
snakker om. Jeg har lært mye fra mange
av dem selv. Samtidig var det først da
jeg endelig fikk gjennomført mastergraden
min på BI, jeg oppdaget at denne type
ledelse har et navn; Autentisk ledelse.
Jeg synes ofte det blir mye selvfølgeligheter og ordgyteri i «management-
pensumet» det foreleses i på ulike utdanningsinstitusjoner. Og for egen del vil jeg
slå fast at det ikke er nok å ha lest om
god ledelse, for å bli en god leder. Det
kreves erfaring. Ofte lang erfaring.»
Teksten handlet om Arbeiderpartiets
forslag om å etablere en hovedregel om
«stedlig ledelse» ved norske sykehus.
Jeg tror mye av svaret på det vi ønsker
å oppnå ligger her. Og dersom «våre
beste menn og kvinner» tar på seg
lederstillinger og gis reelle beslutningsmuligheter, er jeg overbevist om at mye
bra vil skje. Men det krever at vi som
toppledere i helsetjenesten tar inn over
oss at den viktigste utviklingen og
omstillingen skjer på avdelingen og i
klinikken – ikke slik vi av og til skulle
ønske – fra toppen og ned.
Økt tillit gir økt
ansvar og må gå begge veier

Jeg vil bidra til dette. Men da må vi
først være enige om forutsetningene.
Økt tillit gir store muligheter. Men det
betyr også å ta ansvar for resultatene.
Derfor synes jeg vi bør enes om at fag,
kvalitet, pasientsikkerhet og pasient
behandling skal være i forgrunnen. For
å få til det, må vi sammen også være
enige om at det er Stortinget som bestemmer rammene for sykehusene, ikke
en skjult NPM-styringsideologi som for
lengst har gått ut på dato. Jeg tror på
dere. Og jeg håper dere tror på meg. •
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Med mistillit i bunnen
Mye er sagt og skrevet om den negative utviklingen vi er vitne til i offentlig
sektor i Norge. Helseforetaksreformen har vist seg uegnet for organisering
og drift av sykehusene. Noen fenomener er kanskje skjult for de ansvarlige,
f.eks. mistillit.

›› Av Eli Berg, dr.med., 1. amanuensis UiO/campus Ahus, tidligere spesialist i allmennmedisin

D

en danske filosofen Knud E.
Løgstrup skrev i sin tid at vi er
født inn i verden med en tillit til at
verden er god og forutsigbar. Kanskje
kunne vi ikke ha overlevd som art uten
denne naturgitte tryggheten fra fødselen
av(1). Så blir tilliten «vingeklippet» i
større eller mindre grad underveis i
livet, både for oss som enkeltmen
nesker og som samfunn.
Helge Skirbekk og Harald Grimen
ga i 2012 ut boka «Tillit i Norge»(2), en
gjennomgang av bl.a. den historiske og
politiske bakgrunnen for at vi i her i
landet har bevart en større grad av tillit
til hverandre og til samfunnsinstitu
sjoner enn det mennesker i mange
andre deler av verden erfarer at de
kan ha for tiden.
Men de to-tre siste 10-årene har det
skjedd alvorlige endringer i store deler
av samfunnet vårt, noe som truer den
norske tilliten. Stikkord: Modernisering
av offentlig sektor, eller på engelsk
New Public Management (NPM).
Rune Slagstads bok «De nasjonale
strateger»(3) fra 2001 er verdt et fornyet
studium for å forsøke å forstå hvordan
vi som nasjon har kunnet havne i det
uføret vi nå står midt oppe i, og da
spesielt nettopp i offentlig sektor.
Yrkesutøvere bl.a. i politiet, i undervisningssektoren, i NAV og i helsevesenet
har synliggjort i media at vi er på feil
kurs når vi forsøker å late som om vår
solidariske, skattebetalte velferdsstat
uten videre kan omdefineres til et
marked. Et kategorimistak ville
filosofen Hans Skjervheim ha kalt
dette(4). Og det er ikke til å spøke med.
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Øystein Fjeldstad (BI) har en klargjørende inndeling av samfunnsinstitusjoner, nemlig de vareproduserende
verdikjedene, de problemløsende verdiverkstedene og de formidlende verdinettverkene. Offentlig sektor består
ikke av bedrifter for en lineær produksjon av varer for salg i et marked. I
stedet er det snakk om mer sirkulære,
fagtunge, problemløsende institusjoner
som relaterer seg til mennesker som
det primære oppdraget. Altså verdiverksteder og ikke verdikjeder.
Omgjøringen av sykehus til helseforetak i 2002 foregikk, som kjent, i rekordfart og uten en vanlig, forventet og
påkrevet demokratisk behandling av
forslaget til omorganisering av spesialisthelsetjenesten(5). Og så vet vi hvordan det har gått mange steder i landet:
I et marked er det konkurranse. Og
konkurrenter kan man jo ikke stole helt
på. Derfor må vi ha kontrollregimer,
mange kontrollregimer. Videre kreves
det en lojalitet (les lydighet) til ledelsen,
ikke lenger til pasientene som det
primære. For foretakene skal jo tjene
penger. Og det fins mange ikke helt
ærlige måter å gjøre det på. En mistillit
har sneket seg inn i sykehusverdenen.
Det er ikke lenger tillit til at fag
personellet er de som vet hva som skal
til for å yte best mulig hjelp til dem
som trenger det. Og skulle du som lege
erfare at ikke alt er som det burde være
i klinikken, og følger den lovpålagte
plikten til å si ifra til ledelsen, så er
arbeidsmiljølovens paragrafer om
beskyttelse av varslere til sørgelig
liten hjelp, viser det seg(6).

Når systemet legger opp til at det
ikke lenger er tillit i bunnen mellom
helsepersonellet og de styrende ved
enkelte sykehus, er vi på ville veier. Å
bli fratatt respekten for eget fag, ikke få
tid og rom for å gjøre et faglig forsvarlig
arbeid med pasienter, ikke få tid til faglig fordypning, forskning og kollegialt
fellesskap, da bør det lyse mer enn én
rød varsellampe.
Vi er alle avhengige av å bli sett og
verdsatt for å kunne yte maksimalt. Ideologien bak foretaksreformen s kjuler bl.a.
en forståelse av mennesket som homo
oeconomicus, altså at vi primært er

opptatt av å karre til oss selv – les lønn
og fordeler. Derfor gulrot og pisk som
redskaper for styringen av helsetjen
esten. Men helsepersonell, som andre
ansatte i offentlig sektor, har sin motivasjon gjennom å erfare at de kan gjøre
en god jobb for dem de er satt til å tjene.
For det er tjenester vi snakker om, ikke
produksjon av varer, som nevnt foran.
Erna Solberg er ikke på linje med oss i
dette, når hun hevder at det ikke er
noen prinsipiell forskjell på produksjon
av varer og «produksjon» av tjenester.
Hva kan, hva bør eller hva må vi
gjøre nå? Sigve Bolstad, fagforenings
leder for politiet, har en klar melding:
Styret i forbundet advarer politi-kolleger
mot å varsle om forhold som strider
mot god praksis pga. at det kan gå på
helsa løs: http://www.nrk.no/norge/_vi-vil-ikke-rade-noen-til-a-varsle-lenger-1.12859230.
Men om vi holder munn, da har vi jo
på sett og vis gitt opp. Da risikerer vi at
offentlig sektor kan råtne innenfra.
Kanskje en samling av alle fagforen
inger i offentlig sektor til et felles framstøt overfor Stortingets politikere ville
være bedre? Kjersti Toppe (SP) og
Karin Andersen (SV) har ved flere
anledninger oppfordret ansatte i helsetjenesten til å formidle til Stortings
politikerne at vi er på vei inn i en blindgate. Det er ting som tyder på at de
fleste på Tinget antakelig har fått NPMtenkningen inn under huden så til de
grader at de ikke reflekterer over
hvilket kategorimistak dette er. Bl.a.
toer de sine hender – i praksis – ved
at Regjering og Storting har overlatt
utviklingen i sykehussektoren til mer
eller mindre ufaglærte foretaksstyrer.
Politikerne vet rett og slett ikke hva
som foregår på grunnplanet i velferdstjenestene våre.

(1)
(2)
(3)

Foto: E. Stenberg

(4)
(5)
(6)
(7)

Denne rutsjebanen utforbakke mot
mulig krise løses ikke med privatisering. Vi kan lære av Skottland. De har
gått motsatt vei. I tiden 1999-2004
omorganisert de sykehusene over til en
statlig forvaltning, etter å ha opplevd
hvordan foretaksmodellen hadde gitt
mange av de negative konsekvensene vi
ser her i Norge nå. I ettertid har skottene
erfart hvordan helsepersonellet har
fått tilbake stolthet og engasjement.
Dødeligheten for pasienter i sykehus
har gått ned, det samme har antallet
sykehusinfeksjoner. Likeså sykemeld
inger blant ansatte. Skottene har skrellet
ned på antallet rapporteringer til seks
(kvalitative) indikatorer, mot tidligere
100 (kvantitative) osv. osv. Helsemin
isteren fortalte oss (en gruppe nordmenn) da vi besøkte dem i 2013 at de
styrte de 14 helsedistriktene (felles
styrer for sykehus og primærhelsetjen
esten) gjennom tillit og uten konkurranse,
innsatsstyrt finansiering og inntjening
som målsetting(7). Og viktig: skottene
holder helsebudsjettene hvert år.
En av de nordmennene som på
1980-90-tallet ivret for markedstil
pasning av offentlig sektor var Tormod
Hermansen. I 2009 sa han til avisa
Klassekampen: «Når man forsøker å
lage markeder der det ikke er grunnlag
for det, fungerer dette dårlig. Da blir
det både ekstrakostnader og mer byråkrati. Innen helsesektoren ser vi at
disse markedstilpasningene fungerer
dårlig. Vi bør tenke forfra igjen og
avvikle helseforetakene».
Så lykke til i arbeidet med å få våre
Stortings-politikere til å ta reelt ansvar
for sykehusene våre, og da i samarbeid
med befolkningen og helseprofesjon
ene. •
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Har du spørsmål du ønsker besvart i bladet,
send en mail til redaktør arild.egge@ous-hf.no

Illojale ytringer?
Foto: Sturlason

Den alminnelige lojalitetsplikt i arbeidsforholdet kan begrense
legers ytringsfrihet. Men det skal svært mye til for at domstolene vil
akseptere at arbeidsgiver reagerer mot ansattes ytringer.

›› Innlegg av Jan Eikeland, juridisk rådgiver i Overlegeforeningen

D

en norske legeforening mottar i
økende grad henvendelser fra
ansatte leger både i og utenfor sykehusene som opplever at arbeidsgiver
truer med å sanksjonere ytringer hvor
det rettes kritikk mot arbeidsgiver eller
helsevesenet. I noen tilfeller blir også
legen ilagt en skriftlig advarsel og det
hender at arbeidsgivers vurdering av
ansattes ytringer inngår som en del av
grunnlaget i en oppsigelsessak.
Temaet i denne artikkelen er å se
nærmere på sammenhengen mellom
ansattes ytringsfrihet og den lojalitetsplikten som foreligger i et hvert ansettelsesforhold. Hvor vid er ytringsfri
heten og hvilke forutsetninger må være
innfridd for at arbeidsgiver med rette
kan sanksjonere ytringen til en ansatt?
Det er ikke bare lojalitetsplikten som
kan begrense ytringsfriheten for ansatte.
Leger er etter helsepersonelloven § 21
pålagt taushetsplikt. Skadeerstatningslovens bestemmelser om ærekrenkelser
vil også gjelde ansatte, men disse forholdene blir ikke behandlet her.
Ytringsfrihetens innhold

Ytringsfrihet er en grunnleggende
menneskerett og har sin forankring
både i Grunnloven § 100 og i Den
europeiske menneskerettighets
konvensjon artikkel 10.
Det rettslige utgangspunktet er
at ansatte har den samme grunnlovs
vernede ytringsfriheten som alle andre
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borgere. Dette følger ikke direkte av
Grunnlovens ordlyd, men er forutsatt
i lovens forarbeider.
I utgangspunktet er ytringsfriheten
en personlig rettighet, men den er samtidig en vesentlig forutsetning for et
levende demokrati. Ytringsfriheten er
nødvendig for å få frem kritikk og ulike
meninger.
Overført på helsevesenet innebærer
dette at det er av stor samfunnsmessig
betydning at leger deltar i debatten om
hvordan felleskapet forvalter ressursene
sine til beste for pasientene. Leger
har gjennom sin utdannelse og sitt
ansettelsesforhold både en spesiell
kompetanse og inngående kjennskap
til vesentlige sider ved det norske samfunnet, og det er derfor viktig at de gir
uttrykk for sine synspunkter uten å
frykte for arbeidsgivers reaksjon.
Ikke i andres navn

Med «ytring» menes formidling av
informasjon, ideer eller meninger.
Vernet omfatter retten til å fremsette
ytringer av ethvert innhold, til enhver
tid og uavhengig av form og medium.
Ytringsfriheten omfatter også friheten
til å gjøre seg kjent med opplysninger
og budskap som andre frivillig gir fra
seg, samt retten til å forholde seg taus
(men etter helsepersonelloven § 17 har
leger en plikt til å melde tilsynsmyndighetene om forhold som kan medføre
fare for pasientens sikkerhet.)

En viktig – og selvsagt – presisering
er at ytringsfriheten ikke er en rett til å
ytre seg i andres navn, men kun i eget
navn. Å ytre seg i andres navn, for eksempel et helseforetak eller en kommune, er derfor ikke vernet av ytringsfriheten. Leger som ytrer seg i
offentligheten gjør derfor lurt i å tydeliggjøre at ytringen skjer i eget navn,
med mindre man har en posisjon som
gir rett til å ytre seg på andres vegne.
Innholdet i lojalitetsplikten

Lojalitetsplikten i et arbeidsforhold
gjelder både ansatte og arbeidsgiver.
For den ansatte innebærer dette blant
annet en plikt til å underordne seg
arbeidsgivers styringsrett og dermed
til å avstå fra handlinger som skader
arbeidsgivers legitime interesser.
Hva som er en illojal handling, er i
utgangspunktet et skjønnsmessig begrep. I den sammenheng er det interessant at det i en stortingsmelding (nr 26
2003-2004) i forbindelse med endringen av Grunnlovens § 100, tas til
orde for at arbeidsgiver bør legge til
rette for et «romslig lojalitetsbegrep»:
«Generelt bør arbeidsgiver sørge for et
klima på arbeidsplassen som sikrer at all
relevant informasjon – herunder kritiske
ytringer – når fram til relevant internt nivå
og som sikrer bred aksept for at ansatte
deltar i det offentlige ordskifte innenfor
rammene av et romslig lojalitetsbegrep.»

Sett i sammenheng med ytringsfriheten er det et viktig poeng at lojalitetsplikten er et såkalt ulovfestet prinsipp, som vil si at det ikke er vedtatt av
Stortinget, men utviklet i juridisk teori
og i rettspraksis. Dette innebærer at de
hensynene som begrunner lojalitetsplikten vil ha en mindre beskyttelse enn
hensynene bak ytringsfriheten. I den
tidligere nevnte Stortingsmeldingen
uttrykkes dette slik:
«Ytringsfriheten er en av de grunn
leggende menneskerettighetene, mens
arbeidsgivers krav på lojalitet ikke har
samme grunnleggende status. Det er
derfor inngrep i ytringsfriheten som
må begrunnes, og ikke omvendt. Begrunnelsen må både være relevant og
tilstrekkelig i den enkelte sak, og begrensningene må være forholdsmessige.»
Åpenbar risiko for skade

Sivilombudsmannen har en rekke
ganger avgitt prinsipielle uttalelser om
forholdet mellom lojalitetsplikten og
ytringsfriheten. Blant annet framgår
det tydelig i sak 2009/2770 at arbeidsgiver ikke vil ha anledning til å sanksjonere uttalelser som oppfattes om
ubehagelige eller uønskede:
«Arbeidsgivers styringsrett gir
i midlertid ingen generell adgang til
å regulere eller sanksjonere ansattes
ytringer. Den ansattes lojalitetsplikt
beskytter bare mot ytringer som på
illojal måte skader arbeidsgivers legitime
og saklige interesser. Arbeidsgivere kan
derfor ikke slå ned på ytringer som
oppfattes som uønskete, uheldige eller
ubehagelige.»
I sak 2015/940 skjerper ombudsmannen denne formuleringen ytterligere ved å uttale at arbeidsgiver ikke har
adgang til å reagere på ansattes ytringer,
«med mindre det foreligger en åpenbar
risiko for skade på arbeidsgiverens legitime og saklige interesser». Bevisbyrden
for at ytringen er skadelig ligger på
arbeidsgiver, og ikke den enkelte ansatte.
Ytringsfrihet vs. lojalitetsplikt

En grunnleggende forutsetning for at
arbeidsgiver kan gripe inn mot ansattes

ytringer, er at de skader arbeidsgivers
legitime interesser. Men dette gir ikke
arbeidsgiver en automatisk rett til å
reagere, se følgende uttalelse fra Sivil
ombudsmannen i sak 2006/12:
«(…) selv om en ytring(…) må anses
som illojal, er ikke arbeidsgiveren
automatisk berettiget til å reagere.
Dersom hensynene bak ytringsfriheten
veier tyngre, vil en ellers illojal ytring
kunne være vernet.»
Det er altså ikke nok at ytringen i seg
selv er illojal. Skal arbeidsgiver med
rette reagere mot ansattes ytringer, kan
dette først skje etter en konkret vurdering hvor lojalitetsplikten og prinsippene for ytringsfrihet må veies mot
hverandre.
I flere uttalelser har Sivilombudsmannen uttalt at denne vurderingen
blant annet vil «bero på hvilket område
av arbeidslivet det gjelder, den ansattes
stilling og ytringens form». (Se egen
undersak for ytterligere konkretisering
av hvilke momenter som vil ha betydning for om arbeidsgiver har adgang til
å reagere mot ytringen til en ansatt).

Oppsummert innebærer dette at
terskelen for å sanksjonere en ytring,
er svært høy. Arbeidsgiver må påvises
at ytringen er en åpenbar risiko for å
skade arbeidsgivers legitime interesser,
og selv når ytringen som sådan kan
karakteriseres som illojal, vil den likevel kunne være vernet av ytringsfri
heten.
Kloke arbeidsgivere

Perspektivet i denne artikkelen har
vært å undersøke grensen for når
arbeidsgiver kan sanksjonere ytringer
fra ansatte. For ansatte leger kan dette
være viktig å kjenne til, men kloke
arbeidsgivere bør ha oppmerksom
heten sin et helt annet sted.
Ansattes ytringsfrihet er ikke bare
noe som bør tåles, men som bør ønskes
velkommen, heies på og legges til rette
for. Avvikende og kritiske synspunkter
er ikke en trussel, men et viktig virkemiddel for å komme på sporet av enda
bedre løsninger i helsevesenet; til beste
for pasienter, ansatte og ledere.

Her er noen av momentene som vil kunne ha betydning for den konkrete
avveiningen mellom den ansattes ytringsfrihet og lojalitetsplikt:
• Ytringens innhold – hvor vesentlig?
Ytringsfriheten rommer også ytringer som ikke anses for vesentlige, men
hensynet til allmenhetens informasjonsbehov er likevel en faktor i vurderingen. For eksempel vil ytringer om helsevesenets prioriteringer og bruk av
ressurser vanskeligere kunne stemples som illojale enn å kritisere den private pengebruken til sin nærmeste leder.
• Krav til sannhet.
Kan de framførte påstandene dokumenteres?
• Ytringens form
Nøktern og balansert eller upassende/hetsende? Er ytringen skriftlig, og dermed
økt sjanse for at den er veloverveid, eller er den avgitt muntlig i kampens hete?
• Den ansattes motiv
Vanskelig bevistema, men dersom det lar seg dokumentere at ytringens mål og
hensikt er å skade arbeidsgiver, vil det lettere trekke i retning av at den er illojal.
• Intern eller ekstern ytring?
Har man sagt fra internt først? Dette er ikke noe krav, men å gå til media
først kan øke sjansen for at ytringen kan karakteriseres som illojal.
• Identifikasjonsfare
Vær varsom med å avgi uttalelser som blir oppfattet av å være på vegne av
arbeidsgiver, særlig viktig jo nærmere ledelsen den ansatte befinner seg.
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Landsstyret med
store sykehus-saker
Legeforeningens aller øverste organ, Landsstyret, behandlet i det årlige
møtet 24. – 26. mai bl.a. foretaksmodellen og alternativer til den, stedlig
ledelse i sykehus og etterutdanning. Den helsepolitiske debatten hadde
også klare sykehus-innspill.

›› Av Overlegeforeningens leder Jon Helle
Of har bidratt til en omfattende prosess
i Dnlf om foretaksmodellen for å finne
forbedringer, enten innenfor modellen,
eller ved å endre modellen eller ved å
bytte den ut med en annen. Høie har
nedsatt Kvinnsland-utvalget til å foreslå
endringer innenfor foretaksmodellen.
Legeforeningen har hyret inn fire
anerkjente professorer med Jon
Magnussen i spissen med et bredere
mandat. De har laget en rapport,
«Mellom politikk og administrasjon»,
med undertittel «Organisering av
spesialisthelsetjenesten i Norge».
På Landsstyremøtet presenterte
Magnussen sjette kapittel på en ut
merket måte, pedagogisk og opplysende.
Hva er fordeler og ulemper med «foretak» framfor «forvaltning»? Hvilken
modell gir mest politisk ansvar og
mest transparens? Skal vi ha en hybridmodell med for eksempel forvaltning
regionalt og foretak lokalt? Rapporten
skal være en del av faktagrunnlaget som
Legeforeningen senere skal tufte sin
politikk på. Rapporten er tilgjengelig
for alle interesserte, inklusive Kvinnslandutvalget, regjering og Storting.
Diskusjonen som fulgte, viste at våre
tillitsvalgte og medlemmer skjønner
kompleksiteten vi står overfor og har
respekt for den. Jeg tror forsamlingen
fikk et godt grunnlag for den videre
prosessen.
Stedlig ledelse

«Stedlig ledelse» har vært et viktig
tema i forbindelse med Nasjonal helse72 OVERLEGEN 2-2016

Resolusjonen ble
enstemmig vedtatt og lyder:

«Gode pasientforløp
krever stedlig ledelse

Landsstyremøtet har alltid sine muntre sider.

og sykehusplan. Stortinget har gitt oss
rett i behovet for stedlig ledelse, men
det er viktig å få en god oppfølging av
dette gir reell stedlig ledelse i praksis.
Dette er særlig viktig for dem som nå
opplever større eller mindre grad av
fjernledelse. Landsstyret vedtok en
resolusjon, men Sentralstyret skal i
tillegg følge opp med et mer grundig
policydokument om saken.

Stedlig ledelse innebærer at det er
en leder med reell beslutnings
myndighet og ansvar for pasient
behandling, økonomi og personell.
Sykehus, klinikker, avdelinger og
andre driftsenheter må ha stedlig
ledelse for å fungere godt. Stedlig
ledelse er vesentlig for å nå mål
settinger om god og sikker pasientbehandling, effektiv ressursut
nyttelse og god samhandling med
kommunehelsetjenesten. En leder
må være til stede og kjenne sine
ansatte for å kunne utvikle et godt
fag- og arbeidsmiljø.
Fravær av stedlig ledelse
medfører en rekke negative
konsekvenser. Legeforeningen vil
sende et tydelig signal: Stortingets
vedtak om stedlig ledelse må
følges opp i praksis!»
Tydelig helsepolitisk debatt

I den helsepolitiske debatten siste dag
var det 25 godt forberedte og koordinerte innlegg og spørsmål fra salen om
mange sentrale tema. Nasjonale helsepolitikere var flott representert ved
helseminister Bent Høie (H) og første
og andre nestleder i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, hhv.
Torgeir Micaelsen (Ap) og Kjersti

Alle foto: Thomas Barstad Eckhoff / Legeforeningen

Foretaksmodellens framtid

 oppe (Sp). Hovedtema var de politiske
T
skillelinjene mellom partiene i helsepolitikken. Her er noen smakebiter:
Savner respekt for fagfolk

Leder for Norsk psykiatrisk forening,
Anne Kristine Bergem, etterlyste
politikeres respekt for faglige stemmer:
«Erfaringsstemmer og brukerstemmer har kommet til orde i mye større
grad enn tidligere. Det er også bra. De
har mye å bidra med, og de har i for
liten grad blitt lyttet til tidligere. Men
betyr det at fagstemme ikke lenger er
nødvendige? En kan lure på hva sentrale helsepolitikere mener om akkurat
det spørsmålet. I løpet av det siste
halvåret har jeg hørt en sentral politiker si «Jeg har sluttet å høre på fagfolk.
Nå hører jeg bare på brukere.» Enkelte
brukerorganisasjoner har lett tilgang
på politikere. Det er blitt veldig politisk
korrekt å lytte til brukere – også enkeltpersoner. På mobilen min har jeg
screenshot av en facebookmelding fra
en sentral helsepolitiker hvor vedkommende skriver «Når fagfolk protesterer, betyr det at vi er på riktig vei.»
Det er bekymringsfullt at en slik nedvurdering av fagkompetanse formidles
av våre folkevalgte. Både fordi det i
verste fall gjør at pasienter i behov av
behandling mister tillit til sine terapeuter, men også fordi det er vanskelig
å se for seg hvordan faget skal utvikle
seg hvis fagfolk utelates fra diskusjonen.»
Politikerne syntes enige i å ta Bergem
på alvor og uttrykte behovet for å jobbe
sammen med fagfolk.

Sykehus bygges for små

Sterke Of-røster sa også fra om at nye
sykehus bygges for små. Ahus og Østfold er eksempler. Det var tydelige krav
om at nye sykehus må bygges større i
fremtiden. Vi trenger en ny finansieringsordning for sykehusbygg. Mer
plass er nødvendig for effektiv drift.
Vi har støtte i befolkningen. En landsomfattende omnibus-undersøkelse
blant befolkningen ble presentert. Den
viste at 80 % mener det i stor grad er
behov for et investeringsløft ved norske
sykehus, og over 2/3 av de spurte mener
at mer av ressursene må gå til den
offentlige helsetjenesten.
Når skal Storting, regjering og planleggere ta de ansattes innvendinger og
befolkningens ønsker på alvor? Toppe
var klar på at det er politikernes ansvar
at bygg ikke blir for små og etterlyste
en annen standard fra Stortinget enn
90 % belegg. Micaelsen ville satse alle
pengene på de offentlige sykehusene

og ikke tilrettelegge for en «motorvei»
på siden av det offentlige, fristilt fra
andre prioriteringer. Høie ville over
føre kompetansen fra andre nybygg slik
at man ikke gjentar de samme feilene.
Bent Høie fikk forøvrig ros for sin
støtte til tillitsvalgte i kampen mot
fryktkultur i sykehus og takket for det,
men sa det ikke var noen «quick-fix»,
og at de tre faktorene ledelse, kultur og
system må fungere sammen.
Mottaksmedisin som egen spesialitet
var både Toppe og Micaelsen i mot.
Til slutt oppsummerte president
Marit Hermansen at det er en ubalanse
mellom pålagte oppgaver og ressurser.
Og det betyr jo at enten må ambisjonene
for helsetjenesten reduseres, eller så
må ressursene til helse økes.
Legeforeningens arbeidsgruppe om
etterutdanning la fram sitt forslag til
krav til etterutdanningsaktivitet for
hver fem-års periode og fikk enstemmig
støtte i Landsstyret.
Styrket rettshjelp for leger

Full støtte ble det også til å ompri
oritere økonomiske midler til å opp
rette flere juriststilinger i Legeforen
ingen for å kunne svare ut økt etterspørsel. Dette gjørs bl.a. ved å dreie en
relativt større del av kontingentmidlene
til dette, men uten å øke kontingenten.
Uansett er dette tiltak som kommer
våre medlemmer til gode. •

Mer om Landsstyremøtet kan leses på www.legeforeningen.no.
Der er det en rekke oppslag fra landsstyremøtet inklusive videointervjuer.
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FaMe

De 45 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 og
en fagmedisinsk forening skriver innlegg i hvert nummer.

Læringsmål i spesialistutdanningen
Ny modell for spesialistutdanningen er
i støpeskjeen. Jeg skrev om dette i nr 4,
2015, men denne våren arbeides det
intensivt på flere hold for å få innholdet
på plass, og mye har skjedd siden forrige
innlegg ble skrevet i november.
Den viktigste endringen er at spesialitetskomitéene er «inne igjen». Endringen kom som følge av et brev 17.12.
2015 fra Helse- og Omsorgsdepartementet. Her fremheves spesialitets
komitéenes store faglige legitimitet
blant spesialistene, og HOD skriver at
deres oppgaver vil være å gi faglige
innspill til læringsmål og anbefaling
om læringsaktiviteter, i samarbeid med
Helsedirektoratet og i henhold til mal
oppsatt av direktoratet. Komitéene skal
også videreføre sin kvalitetsvurdering
av utdanningsstedene, men vil i frem
tiden rapportere til direktoratet, ikke
til Legeforeningen.
Det hevdes at underfinansiering er
årsaken til at spesialitetskomitéene
igjen har fått en rolle i spesialistut
danningen. Uansett årsak er dette en
positiv endring som vil styrke faglig
innhold i spesialiseringsløpet. En
sentral forutsetning for komitéenes
legitimitet er imidlertid at de oppnevnes
etter forslag fra de fagmedisinske
foreningene. Vi forutsetter selvsagt
at denne ordningen opprettholdes.
I mars arrangerte Helsedirektoratet
og Legeforeningen i fellesskap et semi76 OVERLEGEN 2-2016

nar for medlemmer av spesialitets
komitéene om utvikling av læringsmål
etter oppsatt mal. Temaet ble igjen
diskutert 2. og 3. mai på det årlige
seminaret for spesialitetsrådet og
lederne av spesialitetskomitéene. I år
var også lederne av de fagmedisinske
foreningene, flere fra Helsedirektoratet
og andre aktører invitert med. 167
deltakere gjenspeiler stor interesse.
Det skal utvikles læringsmål for del
1 (turnus), del 2 (felles plattform for
grupper av fag) og del 3 (hovedspesialitet) samt felles kompetansemoduler
for alle spesialitetene (etikk, kommunikasjon, veiledning, forskningsforståelse og annet). Helsedirektoratets mal
legger opp til overordnede læringsmål
innen faget med spesifisering av delmål og læringsaktiviteter (kurs, praktisk opplæring, prosedyrer, simulatortrening etc) for å oppnå delmålene.
Gode læringsmål er konkrete og etterprøvbare. Læringsmålene skal forskriftsfestes, men ikke læringsaktivitetene, og målene må forholde seg til
politiske føringer som Nasjonal helseog sykehusplan, samhandlingsreformen og andre. De må også utformes
med fleksibilitet fordi fagene utvikler
seg raskt. Det er usikkerhet rundt
hvor spisse mål en bør formulere.
For mange fag vil det være et betydelig arbeid å utarbeide etterprøvbare
læringsmål. På enkelte områder som

›› Av leder i FaMe Cecilie Risøe

del 2 (felles plattform for grupper av
fag) må det gjøres nybrottsarbeid, og
tiden er knapp. Del 2 for indremedisin
og kirurgiske fag må leveres til Legeforeningen allerede 1. juni. For andre
fag er det frister mellom 10. juni og
31. august. Alle innspill må oversendes
Helsedirektoratet innen 1. oktober.
Direktoratet ser på om det er behov for
samordning før forslaget sendes ut på
høring. Målsettingen er at nye turnuskandidater i mars 2017 kan starte i
del 1.
En annen endring fra opprinnelig
presentasjon av ny modell er at tids-

FaMe

Alle innspill må oversendes
Helsedirektoratet innen
1. oktober. Direktoratet
ser på om det er behov
for samordning før
forslaget sendes ut
på høring. Målsettingen
er at nye turnus-kandidater
i mars 2017 kan
starte i del 1.

rammen på 6-6 ½ år til spesialistgodkjenning ikke lenger nevnes. Bortfall
av en trang tidsramme for spesialisering er en endring som helt klart styrker
faglig kvalitet i utdanningen. Det er
fortsatt en målsetting å få til mer effektive spesialiseringsløp enn i dag, men
det er først ved oppnådde kompetansekrav at en blir godkjent spesialist, ikke
etter en viss tid i faget. I diskusjonen
fremkom det nye at også tid innen
visse typer tjeneste og dagens obliga
toriske kurs vil kunne skrives inn som
læringsmål.
Brevet fra HOD 17.12.15 gir RHFene
en sentral rolle. De får blant annet
ansvar for å fremskrive behovet for
legespesialister, for helhetlige utdanningsløp for sykehusspesialiteter på
tvers av helseforetak (eventuelt regioner), ansvar for avtaler (også med
private aktører) og ansvar for systemer
for nødvendig nasjonal koordinering
av læringsaktiviteter. Helseforetakene
må beskrive i detalj hvilke læringsmål
som kan oppnås ved hver enkelt utdanningsenhet (lokalisasjon) og hvilke
avtaler som er inngått for å sikre at alle
mål oppnås. Det er laget et regionalt
utdanningssenter innen hver helse
region, og RHFene har fordelt enkelte

oppgaver seg imellom - avtalefesting,
IKT, helhetlige utdanningsløp og
koordinering av løpene - for utvikling
av nasjonale modeller.
Et eksempel: Helse Vest er i gang
med å utvikle et elektronisk verktøy
som skal følge LiS uansett arbeidsplass
og hvor hver prosedyre eller oppnådd
læringsmål skal kunne registreres
fortløpende, også via mobil eller nettbrett. Prosedyrer som krever signatur
av veileder eller supervisør, sendes vedkommende for kvittering. Kursbevis
skal kunne gå rett inn i portalen, og når
alle felt lyser grønt, kan LiS med et
tastetrykk sende søknaden om spesialistgodkjenning. Med et slikt verktøy
kan ikke bare hver enkelt LiS, men
også veileder og leder følge utdanningsprogresjonen. Modellen vil
også kunne brukes ved opplæring og
resertifisering i bruk av teknisk utstyr
ved avdelingen. Prosjektet er fortsatt i
konseptfasen, men en pilot har vært
prøvd ut ved anestesiavdelingen i
Stavanger. Målet er å få verktøyet ferdig
til oppstart av LiS i del 1 i mars 2017.

Del 2 og del 3 for fag uten fellesplattform skal være ferdige til september
2018. Alle utfordringer er selvsagt
fortsatt ikke løst, og flere vil dukke opp
i prosjektfasen og etter implementering
av ny modell. Et eksempel er hvorvidt
det bør være krav til hva en skal ha
lært før oppstart av tjeneste i gjennomstrømmingsstilling (tidligere gruppe I).
Tid i faget er ikke godt nok, fullt læringsutbytte bygger på at andre kunnskapsmål allerede er oppnådd. Hvem
sikrer i så fall at utdanningskandidaten
behersker målene og kan gå videre?
Det vil bli en overgangsordning for
dagens LiS, men Helsedirektoratet
mener at den ikke kan bli veldig lang
fordi læringsmål endres over tid. Til de
av dere som vil vite mer og følge med:
Helsemyndighetene har laget en nettside der nyheter om utformingen av ny
spesialistutdanning legges ut. •

Link: http://lis-utdanning.info/
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Onkologi
- et fag med revolusjoner og paradigmeskifter
Onkologi som spesialitet ble godkjent i 1976. De første spesialister var radiologer som drev
med stråleterapi. Spesialiteten het de første årene «Terapeutisk onkologi og radioterapi». På
70-tallet ble cytostatika en del av kreftbehandlingen, og antall leger økte. Etter hvert som fagområdet vokste innså man behov for en egen fagmedisinsk forening. Denne ble godkjent av
Legeforeningen i 1986, og navnet ble endret til «Norsk Onkologisk Forening, (NOF)».

På 70-tallet var det onkologiske avd
elinger på Radiumhospitalet, Ullevål
og Haukeland. På 80-tallet ble kreft
avdelingene i Tromsø og Trondheim
etablert, og på 90-tallet i Stavanger.
Etter år 2000 er det kommet kreft
avdelinger med stråleterapi i Kristiansand, Ålesund, Gjøvik og Bodø.
Ut over dette er det opprettet kreft
poliklinikker med eller uten senge
avdeling på de fleste større sykehus.
I dag er det kun Finnmark som ikke
har fast ansatte onkologer. Det er
planer om stråleterapi i Østfold, Vestfold-Telemark og ved AHUS.
Antall spesialister har økt, fra cirka
30 da foreningen ble etablert, til i dag
321 spesialister. NOF har registrert
524 medlemmer (april -16), hvorav vel
200 er leger i utdanningsstillinger.
Behandlingen av kreft dreier seg om
kirurgi, strålebehandling og cellegift,
hvorav kirurgi er viktigste modalitet.
Etter år 2000 har det skjedd en revolusjon i behandlingen av mange kreftsykdommer. Gjennom økt molekylær forståelse av kreftcellen er det utviklet
tyrosin kinaser som spesifikt blokkerer
den onkogene driver av kreftcellen (TKI).
Det klassiske eksempel er imatinib ved
KML, som blokkerer effekten av Philadelfia kromosomet. Sykdommen blir
kronifisert, og kurasjon er mulig.
78 OVERLEGEN 2-2016

 ange andre TKI’er er utviklet. Det
M
beste eksempel er ikke-småcellet
lungekreft med påvist EGFR mutasjon
eller ALK translokasjon. Pasienter med
disse mutasjoner kan nå konverteres
fra begrenset prognose på få måneder
til overlevelse på flere år. Slik behandling betegnes gjerne som målrettet
behandling eller presisjonsmedisin.
De siste 3-4 år har det skjedd nok en
revolusjon i behandlingen av kreft ved
introduksjon av immunterapi. Immunterapi virker ved at egne immunceller
øker i antall og settes i stand til å kjenne
igjen kreftcellene som fremmede og gå
til angrep. Immunterapien ble introdusert i 2013 og betegnes som et paradigme
skifte. I dag har vi fase III studier som
dokumenterer effekt ved avansert
melanom, lungekreft og nyre kreft.
Potensialet for immunterapi er stort.
Fase II data viser effekt ved ytterligere
20-25 ulike kreftdiagnoser. I løpet av
kort tid vil det trolig foreligge fase III
data ved svært mange ulike kreftdiagnoser. Immunterapi kalles også «check
point» eller kontrollpunkts hemmere,
avhengig av hvor i immunresponsen
de virker. De nyeste kontrollpunkt
hemmerne er PD1 eller PD-L1 antis
toffer som hemmer kreftcellens evne
til å gjemme seg og unndra seg immuncellens angrep. PD1/PD-L1 antistoffene

›› Av Stein Sundstrøm, leder NOF
har i tillegg den fordel at de gir lite
bivirkninger sammenlignet med
tradisjonell kjemoterapi.
Gleden ved disse gjennombrudd
overskygges av at nyvinningene prises
så høyt at offentlig norsk helsevesen
ikke tar de i bruk før kost-nytte analyser er utført. Denne prosessen tar tid.
I dag dør pasienter i tidsvinduet fra
et nytt kreftlegemiddel får markeds
tillatelse (MT) til Beslutningsforum
har gjort sin vurdering. Hvordan skal
man som lege balansere informasjon til

FaMe
pasient og pårørende om best behandling versus muligheter? Har vi opplysningsplikt? Skal vi la være å informere
hvis pasienten ikke spør? Hvordan
dette praktiseres blant onkologer i
Norge vet vi lite om.
Mange av disse nye kreftlegemidlene
viser svært god effekt og publiseres i
prestisjetunge tidsskrifter. Manglende
innføring kan derfor ikke begrunnes
med dårlig evidens. I de etiske regler
for leger, revidert i -15 av landsstyret i
Legeforeningen, skal legen ivareta den
enkelte pasients interesse og integritet
(§ 2). Legen skal ta i bruk behandling
og metoder som er forsvarlige (§ 9).
Samtidig er det slik at den enkelte lege
i sin virksomhet skal ta tilbørlig hensyn
til samfunnets økonomi (§ 12). Hvilke
hensyn bør veie tyngst? Pasientens
individuelle rettigheter eller samfunnets
behov for styring av ressurser? Dagens

kreftpasienter kjenner til nyvinningene.
Bemidlede pasienter aksepterer ikke
manglende tilbud i det offentlige der
et aktuelt medikament kan gi håp om
betydelig forlenget levetid. De kjøper
seg tilgang privat. Vi er nå i ferd med å
få et to-delt helsevesen der pasienter
med god økonomi eller helseforsikring
får den behandling som onkologer på
faglig grunnlag vil anbefale, men som
man ikke gir i det offentlige på grunn
av kostnad. Mange av legemidlene
blir etter hvert godkjent til bruk i det
offentlige, men gjerne etter 1-2 års
behandlingstid og etter innrømmelse
av en betydelig rabatt som holdes
hemmelig. Ventetiden er etisk ut
fordrende, men helsepolitikere vil
ikke diskutere dilemmaet. NOF har
etterspurt Legeforeningens engasjement uten at det er satt på dagsorden.
NOF har derfor tatt til orde for en

mellomfinansieringsløsning, slik
som en del andre land har, fram til
Beslutningsforum tar sin avgjørelse.
Vi kan ikke se at en slik ordning skal
være til hinder for fremforhandling
av rabattert pris.
Fremtidens behandling av avansert
kreftsykdom vil kronifisere sykdommen
hos mange med økt prevalens som
resultat og dermed økt behov for
onkologer. Mitt budskap til LiS’er i
onkologi er at fagområdet vil oppleve
en rivende utvikling fremover og at
det vil bli bruk for alle og enhver som
satser på denne spesialiteten. •
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