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Kjære kolleger
Vi har tidligere fokusert på Legeforen
ingens Villa Sana – i nummer 1 /2010.
Da var tanken å sette litt lys på dette
tilbudet til alle kolleger som kjenner på
vanskeligheter der jobben eller rollen
er et vesentlig moment i disse. Nå fant
vi grunn til å gjøre en revisitt til Villa
Sana, fordi tilbudet benyttes av stadig
fler – og i påfallende grad av yngre
kolleger. Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) har økt støtten
til dette tilbudet betydelig og det er
grunn til å reflektere over årsaker til
en slik utvikling; at flere kolleger, og
særlig yngre, «møter veggen» eller
opplever å være utbrente.
Som ferdig utdannet lege, endog
spesialist, ligger framtiden der som
«det lovede land», og det er bare å gå i
gang. Man har bevist at man er flink og
man har oppnådd samfunnets tillit i kraft
av sin stilling – man er «autorisert» i
flere betydninger av ordet. Det er selvsagt en solid plattform å ha for sitt liv,
som mange kan misunne en. Og selvsagt er vi oss selv bevisst hvilken berikelse som ligger i det å kunne hjelpe
flere av de av våre medmennesker som
kommer vår vei gjennom yrkeslivet.
Det er vel ikke der skoen trykker.
Men flere søker seg altså til denne
rådgivningstjenesten – av forskjellige,
men likevel også noen felles grunner.
Det handler om et tyngende ansvar
man kanskje ikke var forberedt på og
et for mange kjent krysspress mellom
jobb og familieliv. Mange kjenner dog
dyp frustrasjon over at arbeidstiden
rent generelt fylles av «for mye annet»
til at de gjøre en tilstrekkelig god jobb

overfor pasientene; er dette det klare
beviset på at Foretaksledelsene har
fjernet seg så mye fra «core business»
at legene «revner» i spagaten. Er dette
Kanarifugltesten man kanskje ikke skal
overse?
Det er nok mange fler enn de som
faktisk søker seg til rådgivning eller
kurs som kan kjenne seg igjen i deres
frustrasjoner, her gjengitt i Svagårds og
Stålsetts artikler med deres refleksjoner
over hvilken rolle system- og arbeidslivsendringer kan ha for at flere opp
lever rollen som lege vanskelig. Hvis
mange nikker gjenkjennende til kolleg
enes historier, vil jeg si det øker gyldigheten av disse observasjonene, og rollen
er kanskje blitt vanskeligere å spille i
dagens oppsetning av stykkene «Sykehuset» eller «Fastlegen».
Ellers har det ikke vært til å unngå
å berøre den svært mye omtalte OUS
prosessen som nå har fått et nytt kapittel
med siste vedtak (31/1) om å gå videre
med utbygging av Aker og Gaustad. Så
slår man litt bena under vedtaket ved
og samtidig skulle belyse bedre fortsatt
drift på Ullevål – et tillegg som er forsøkt fortolket av mange. Et vedtak som
krever fortolkning kan ikke sies å være
helt klart. Dette sammen med økende
politisk usikkerhet, en kostnadsramme
på 50 milliarder og en del «byplanmessige» utfordringer, tilsier vel fortsatt
flere kapitler i denne boken. At man
har på bordet et forslag som er så
omstridt, der skillelinjene går mellom
«styre og stell» på den ene side og fagfolk på den annen, er trist. Det er også
bekymringsfullt at forslagets økonomiske

dimensjoner vil måtte bremse betydelig
de investeringer som er mulig å gjøre
for å henge med i den medisinskteknologiske utviklingen i mange år
framover. Dette er vanskelig nok som
det allerede er, etter år med først og
fremst budsjettdisiplin.
Vi redegjør for GDPR – som allerede
har fått sitt behørige fokus i mediene
der gode kolleger har tatt bladet fra
munnen og beskrevet de vindmøller
man kjemper mot for å bedrive selv
den enkleste kvalitetskontroll og de
også farlige konsekvenser begrensning
ene skaper når nødvendig kommunikasjon mellom behandlere kompliseres.
Uhyre lett gjenkjennelig for helsearbeidere som ringes inn til handlingslammelse av et stadig strengere regelverk i «det godes hensikt». Regler og
retningslinjer tjener en eller annen
hensikt og er kommet som svar på noe
som må ryddes på plass – men det er
overraskende tungt å vinne gehør for
selv de mest åpenbare malplasserte
utslag av disse når de opplagt virker
mot sin hensikt. Mange vil mene
at Personvernet nå har religiøse
konnotasjoner.
Det er mye god innsikt i Lederspaltene
denne gangen også – Lederforum med
direktør Schumacher fra UNN og RHFspalten ved Lofthus i HSØ. En populær
legeleder Tron Simen Doksrud på TSS
får Helselederprisen 2019 og han intervjues. Ny Fagdirektør Marta Ebbing
ved Haukeland intervjues ved sin
tiltredelse. God lesning! •
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›› Av Overlegeforeningens leder Jon Helle

Foto: Thomas Barstad Eckhoff

LEGER OG LEGELEDERE.
TO PARADIGMER.
SAMME VERDEN.

Leger og legeledere.
To paradigmer. Samme verden.
Dette er min nest siste leder i Overlegen. Den 31. august er
valgperioden min over i Overlegeforeningen, og jeg går da
av som leder etter 8 år. I neste nummer av Overlegen vil jeg
dele viktige erfaringer fra disse åtte årene. Denne gang vil
jeg skrive om et ønske jeg har; nemlig at to paradigmer
skal nærme seg hverandre.

D

e fleste av Overlegeforeningens
medlemmer er i første linje i
sykehusene, der pasientene diagnostiseres og behandles. Heldigvis har vi
også mange medlemmer i lederposi
sjoner, på flere ulike nivåer i spesialisthelsetjenesten. Dette er ønsket og
viktig, ja strålende, og mange ledere
gjør en utmerket jobb og får gode
tilbakemeldinger.
Alle våre medlemmer, uansett posisjon, ønsker det beste for pasientene,
pasientsikkerheten, faget og arbeidsplassene. Mange har blitt ledere nettopp av den grunn at de ønsker å bety
en vesentlig forskjell for pasientene.
I min kontakt med ledere rundt om
i landet fornemmer jeg en sårhet eller
bekymring hos en del ledere som opplever seg misforstått, mistenkeliggjort,
devaluert, blant annet fordi de har
forlatt faget. Noen får høre at de har
gått over til «den andre siden», til
«fienden», og blitt som dem. Det bidrar
selvsagt til en polarisering og at dialog
og samarbeid blir vanskeligere. Kritikk
blir fort tolket i verste mening eller
ikke tatt konstruktivt.
Noen legeledere opplever at legene
er deres verste ansatte. Tilsvarende
kan leger oppleve at ledere som har
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vært tillitsvalgte i Dnlf, har blitt de
«verste» lederne. Av en eller annen
grunn. Noen ledere synes å mene at
de allerede vet best. Og jo lenger tid
som går siden sist man var «på gulvet»,
desto verre blir det. Lederne kan
mistenkes for å ha blitt for opptatt av
makt, som brukes mer eller mindre
konstruktivt, og kanskje av «privile
gier». Legene kan fort tolke ledernes
atferd som uttrykk for at de har mer
lojalitet oppover enn nedover og er
mer opptatt av egen karrierevei. Og
jo flere ledernivåer og mindre grad av
stedlig ledelse, desto verre.
Hvis man først kommer over en
terskel, og slike erfaringer og holdninger
fester seg - med rette eller urette, kan
avstanden bli større mellom legene og
legelederne, og gjerne til de andre
lederne også. Da blir også dialogen
dårligere og muligheten for gjensidig
forståelse og respekt for hverandres
roller og oppgaver blir redusert. Man
er på vei inn i en negativ spiral.
Løsningen er å ha en god dialog
mellom de ansatte og lederne fra dag
en, der man stadig viser og forklarer
ulike roller, rolleutøvelse, rammer og
betingelser, store og små hverdags
problemer, sett både ovenfra og neden-

fra. Jo bedre tilgjengelighet til leder,
desto bedre. Misforståelser og feiltolkninger kan ryddes av veien, skader kan
forebygges og eventuelle krisemaksimeringer kan unngås.
Konstruktiv kritikk må kunne gå
begge veier, og oppfattes som ledd i
felles kamp i samme verden for å optimalisere pasientbehandlingen. Når
begge «parter», eller «partnere» for å
bruke helseminister Høies begrep,
lytter og tar og gir innspill, øker
innflytelsen for de ansatte. Med økt
innflytelse både kan og må de ansatte
ta større ansvar, og lederne vil kunne
oppleve bedre forståelse for egne utfordringer for helheten og rammene.
Men lederen må tørre å slippe til de
ansatte.
Ved middagsbordet på et seminar i
Legeforeningens regi nylig ga en tidlig
ere president i Legeforeningen med
mange års ledererfaringer etterpå
følgende råd til en påtroppende lege
leder på høyt nivå: «Vær redelig og
transparent og meld fra om problemer
oppover tidlig.»
Jeg tror det er et godt råd til oss alle.
Mitt ønske er at sykehusverdenen sett
nedenfra og ovenfra kan nærme seg
hverandre der avstanden nå er for stor. •

Brytningstid i helsetjenesten
››

I

Av Marit Hermansen, president Den norske legeforening

starten på dette året traff jeg lederen
av Diabetesforbundet Bjørnar Allgot.
Han sa noe jeg har bitt meg merke i:
«Lysten til å hjelpe andre er det som
kjennetegner leger. Og mat til leger, ja
det er faget» Det er godt å høre at andre
også ser dette. Vi leger brenner for
faget vårt og de gode pasientmøtene.
Møter med mennesker i ulike situasjoner og faser i livet, er en viktig kilde til
legers sterke faglige engasjement. Det
er en viktig del av vår identitet, både
som yrkesutøvere og privatpersoner.
Det er dette engasjementet som var
starten på denne foreningen – et ønske
om å bedre utdanningen og rammene
for fagutøvelsen for legene. Det er dette
engasjementet som har vært drivkraften
i Legeforeningens engasjement for
spesialistutdanningen i hundre år. Det
er også dette engasjementet som gjenspeiles i de ulike rapportene vi har sett
om legers arbeidsmiljø det siste året.
Jeg vil spesielt trekke fram to rapporter
som kom ut i 2018. Rambøll gjorde en
arbeidsmiljøundersøkelse på oppdrag
fra Legeforeningen blant alle sykehusleger i fjor vinter. Omtrent samtidig
gjorde Helsedirektoratet en tidsbruks
undersøkelse blant alle landets fastleger.
Begge rapportene viser at legers motivasjon til arbeidet er høy. Men de viser
samtidig at vi løper fortere og fortere,
og mange opplever manglende innvirkning på rammene for fagutøvelsen.
Økt kontroll og ensidig styring går ofte
på bekostning av tillit og samarbeid.
Involvering, medvirkning og medbestemmelse er nøkkelen til suksess og god
pasientbehandling. Leger må få større
mulighet til å påvirke egen arbeidssituasjon. Slik får vi god fagutvikling og
pasientbehandling. I siste nummer av
Overlegen i fjor blir helseministeren
utfordret på disse funnene. Han sier
selv at han forholder seg til helseforetakenes egne forbedringsundersøkelser.

Men de viser
dessverre mange
av de samme
utviklingstrekkene.
Helseministeren burde se
til at alle undersøkelser med tilbakemeldinger fra ansatte som
jobber i sykehusene følges tydelig opp i
alle ledd. Her ligger det mye verdifull
informasjon som statsråden må bruke
for at vi skal bevare denne entusiasmen,
og for at vi fortsatt skal ha en av verdens
beste helsetjenester med tillit fra både
pasienter og ansatte.
Dette er langsiktig arbeid. Vi må
bygge sten på sten. Legeforeningen
skal peke på problemene, analysere og
begrunne argumentasjonen - og hjelpe
politikerne med gode løsninger.
Vi har klart å snu debatten om ressursbruk i helsetjenesten. Stødig arbeid
over mange år resulterte i at helse
ministeren selv bestilte et arbeid fra
OECD som viser at vi ikke bruker
spesielt mye på helse; vi ligger bare
sånn midt på treet blant alle OECD-
land. Retorikken om verdens dyreste
helsetjeneste er forlatt. Legeforeningen
har sørget for en mer opplyst debatt
om ressursbruk i helsetjenesten.
En ny Helse- og sykehusplan er på
trappene. Hvordan skal spesialisthelsetjenesten dimensjoneres og organiseres
for å møte morgendagens behov? Utviklingen går mot mer skreddersydde
løsninger for den enkelte pasient. Den
demografiske utviklingen tilsier at
behovet for spesialiserte helsetjenester
bare vil øke i omfang og kompleksitet.
Det må åpenbart investeres mer i
kompetanse, gode sykehusbygg og IT
systemer. Sykehusene må settes i stand
til å ivareta sitt styrkede ansvar for
både spesialistutdanning og etterutdanning. Flaskehalsen for LIS1 er
urovekkende og vil føre til spesialistmangel på kort- og lang sikt.

Marit Hermansen er president i
Den norske legeforening. Hun
ble valgt første gang i 2015,
deretter i 2017 – og har varslet
at hun stiller til gjenvalg for den
kommende to-årsperioden på
landsstyremøtet i vår. Overlegen
har utfordret presidenten til å skrive
om forhold hun mener er viktige for
utviklingen i helsetjenesten.
Red.

Skal vi få til dette kommer vi ikke
utenom effektivisering. Mitt svar er
ikke at legene skal løpe fortere eller
lengre. Her er potensialet allerede tatt
ut. Men flere leger vil heller ikke være
svaret alene. Det pågår mye sløsing av
ressurser i sykehusene med mangelfull
IKT, manglende støttepersonell og et
styringssystem som i stor grad frem
tvinger kortsiktighet i investeringer og
lite strategiske ostehøvelkutt i pasientbehandling. Den senere tiden har vi
også fulgt mediedebatten som synliggjør manglende tilrettelegging for
effektiv kommunikasjon og bruk av
opplysninger i pasientbehandlingen.
Alle disse forhold viser et system som
ikke evner å bruke ressursene til pasientens beste. Effektivisering må komme gjennom investeringer som gir økt
tid til pasientbehandling og fokus på
legers kjernevirksomhet.
Den nye fagaksen i Legeforeningen
vil gjøre det enklere å få fram fagets
viktige betydning for en god helsetjen
este. Legeforeningens styrke er at vi
samler alt vårt arbeid i en samlet forening.
Det er en sterk sammenheng mellom
godt arbeidsmiljø, prioritering av gode
fagmiljøer og pasientsikkerhet og kvalitet.
For å lykkes må vi stimulere inspirasjonen, motivasjonen og arbeidsgleden.
Vi har noe verdifullt å ta vare på og
mange muligheter til å gjøre ting bedre.
Det må også gjenspeiles i hvordan
helsetjenesten ledes og organiseres.
En sterk og samlet Legeforening skal
her være en tydelig stemme til beste
både for leger og pasient. •
OVERLEGEN 1-2019
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VILLA SANA
– når legelivet
blir vanskelig

Villa Sana på Modum Bad har siden 1998 hatt tilbud om kurs og rådgivning
for leger. Formålet har vært å fremme legers helse og livskvalitet og forebygge
utbrenthet. Tilbudet har vært finansiert av Sykehjelps- og pensjonsordningen
for leger (SOP).

›› Av Tron Svagård, psykiater, leder Villa Sana

S

iden oppstart i 1998 har mer
enn 3700 leger vært på Villa Sana.
I 2018 var antallet i underkant av
300.
Det tilbudet som benyttes av flest
leger, er rådgivningsdagene. Det settes
som regel av en hel dag fra kl 9 til kl 15.
Man kan komme alene til rådgivningsdagen eller sammen med partner. For
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dem med lang reisevei er det mulig
å overnatte på Villa Sana.
Det arrangeres både individualkurs
og kurs for par der minst den ene er
lege. Kursene går over fem dager fra
mandag lunsj til fredag lunsj.
Tendensen de siste årene har vært
økt etterspørsel etter partilbudet
– både kurs og rådgivning. Den økte

etterspørselen kan illustreres ved at
man i mange år arrangerte to parkurs
i året, med plass til fire par pr kurs. De
siste fire-fem årene har det vært holdt
fire parkurs med inntil seks par pr. kurs
– altså en tredobling av kapasiteten.
Pågangen er stor og det har de siste
årene vært venteliste til både individualog parkurs. Ventetiden nå er 4-5 måneder.

Støttekollegaordningen som er
e tablert i alle fylker, er tenkt å være
«førstelinjetjenesten» for leger i krise.
Vi forsøker likevel å ha kortest mulig
ventetid for rådgivningsdager på Villa
Sana og stort sett holdes ventetiden
innenfor 3-4 uker.
Tilbudene her er forebyggende,
altså ikke helsehjelp. Det skrives derfor
ingen journal og det gis ikke opplysninger f.eks. på forespørsel fra NAV om
den/de som benytter seg av tilbudet.
Hvem kommer til Villa Sana?

Kort oppsummert søker leger i alle
aldre, av begge kjønn og fra alle spesialiteter til rådgivning og kurs her. SOP

og Modum Bad gikk sammen om å
finansiere et forskningsprosjekt fra
1.1.2018 for å gå mer i dybden på hvem
som kommer og hvorfor samt utbytte
av tilbudene.
Så inntil dataene fra forskningen
foreligger, kan jeg kun komme med
noen tendenser og subjektive inntrykk
fra min tid som leder her siden 2014.
Det som er mest iøynefallende og
som er rapport herfra til SOP de siste
årene, er den tiltagende overrepresentasjonen av kvinnelige leger og spesielt
de som er yngre enn 45 år. I løpet av
2016 kom kvinnene i flertall blant
norske leger og de utgjør nå ca. 55% av
legepopulasjonen. Det har alltid vært
en viss overrepresentasjon av kvinner
her på Villa Sana, men de siste årene
har dette akselerert:
I 2018 var 67% av dem som kom
til Villa Sana kvinner – på individualkursene var det 78% kvinner.
Av de 133 kvinnelige legene som kom
til rådgivning i 2018 var 94 (71%) yngre
enn 45 år.
Altså er den typiske «bruker» av Villa
Sana nå en kvinne i 35-40 års alder.
Noen vil si at dette er bekymringsfullt. Andre vil si at det er positivt – i
den forstand at de søker hjelp tidlig og
at det dessuten er utrykk for at kvinner
har lavere terskel enn menn for å søke
hjelp når det røyner på.
Før forskningen herfra – som både
vil være kvalitativ og kvantitativ – foreligger om noen år, tillater jeg meg å

komme med noen inntrykk av hva
spesielt disse unge kvinnelige legene
sliter med. Det er definitivt svært mange
temaer og på flere livsområder. Et
hovedområde er konflikten mellom
hjem/familie og arbeid. Her ligger nok
også noe av forklaringen på den økte
etterspørselen etter parkurs og par
rådgivninger. Videre er et hovedinntrykk at mange ikke er tilstrekkelig
forberedt på den arbeidshverdagen de
møter som leger og at de derfor blir i
tvil om sitt yrkesvalg. Det etterlyses
også bedre arbeidsveiledning som
turnuskandidat/LIS. Frykten for å
gjøre feil går igjen: «Det er ikke noe
som heter godt nok for en lege, det må
være perfekt». Overgangen fra LIS til
ansvaret som overlege er også krevende
for mange: «Jeg var ikke forberedt på
at jeg nå skulle være den som kunne
tingene». Videre rammes noen av egen
sykdom, får barn som er kronisk syke
eller funksjonshemmede og sliter med
selvbildet når man ikke klarer å være
lege i minst 100% stilling.
Er det legene som sliter med å
«tilpasse seg»? Eller er det betimelig å
spørre om vår yrkeskultur, sykehus
kulturen, ja, kulturen i helsevesenet
generelt er tilpasset de unge legenes
virkelighet anno 2019?
Det er altså flere faktorer som virker
sammen og gjør at svært mange unge
kvinnelige leger søker seg hit til
Villa Sana. Vi venter spent på hva
forskningsresultatene vil vise! •
OVERLEGEN 1-2019
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Leger som elsker legeyrket
angrer likevel på yrkesvalget
- en rapport «innenfra» og om veiledningens nødvendighet
De legene jeg møter på Villa Sana, tar samfunnsoppdraget alvorlig,
de jobber mye, lenge og er selv i faresonen. Derfor kommer de til oss.
Gjennomgående er at de er slitne, overarbeidet, desillusjonerte, kjenner
på skyldfølelse pga. fravær av glede over legegjerningen, og de preges
av kostnadene på kropp og sjel.

›› Av Gry Stålsett, psykolog, Villa Sana

D

e var jo blant de heldige som kom
inn på medisinstudiet og som
skulle arbeide med noe som ga mening.
Utdanningen hadde ikke forberedt dem
på lege-hverdagen. Særlig gjelder det
mange av de unge legene. Overgangen
blir for tøff til en hverdag preget av
fravær av oppfølging, ansvar for liv og
død og redsel for å gjøre feil. Omfanget
av oppgavene er for overveldende.

«Kanskje er dagens
unge spesielt sårbare i
en kultur som preges
av en utenfra- styrt
identitetsdannelse,
som vektlegger det
å være perfekt»

Prestasjonskultur

Kanskje er dagens unge spesielt sårbare
i en kultur som preges av en utenfrastyrt identitetsdannelse, som vektlegger
det å være perfekt. Urealistiske idealer
forsterker utilstrekkelighetsfølelse, og
vi ser en ny form for skam som vi kan
kalle samtidsskammen. Dette forsterkes
av at det er nettopp de flinke som presterer på topp nivå, som blir leger. Verken
samtidsånden eller legestudiet forbe
reder dem på å håndtere livssmerten.
Balansekunstnere?

I det daglige å måtte velge og prioritere
mellom syke, er å balansere mellom liv
og død. Kunnskapsgrunnlag, mestringstrening eller veiledning, som er
nødvendig for gode beslutningspsykologiske prosesser der emosjoner er
under press, er slående fraværende. Og
tidsnøden kan få en lammende effekt i
ellers så klartenkte hjerner.
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Hvor er de som kan spørres om veiledning der og da? Hvis de spør, føler
de at de maser, er til bry for kolleger og
skaper «støy i maskineriet». I vårt arbeid
på Villa Sana møter vi den flinke stud
enten som nå kommer til oss og deler
en lav selvfølelser som lege, fanget i
selvkritisk tankespinn. Vi møter leger
som angrer på yrkesvalget allerede i
begynnelsen av tretti-årene, ellers
ressurssterke personer som kan slite
med mørke tanker, fortvilelse og
handlingslammelse.
Overraskende mange unge leger
opplever å ha gått tom, og være sjakk
matt i livet som lege.
Legens plikt

Legens plikt til å ta vare på seg selv er
nå tatt med i den hippokratiske yrkeseden: «Jeg vil ivareta min egen helse,

mitt velvære og mine evner, for å kunne
gi omsorg av den høyeste standard.»
Plikten til å fylle de mange kravene til å
utføre den beste, evidensbaserte, medisinske praksis har forsterket behov for at
legen selv har god helse og et våkent sinn.
Det er kjent at leger har høy arbeidsmoral, men forsømmer egen helse
(Hertzberg, 2016). Rapportene om
legenes egen livskvalitet og helse er
alarmerende, noe som blant annet avspeiler seg i selvmordsstatistikken (Hem,
2015, Aasland, 2013, Tyssen mfl,2001).
Hvem fanger opp legen?

«Vi lever i et land hvor vi kjenner
trygghet i at vi får hjelp hvis vi blir syke»,
skrev presidenten i Legeforeningen i
en artikkel i temanummeret om legegjerningen og samfunnsoppdraget i
2014. Etter 5 års arbeid på Villa Sana,
spør jeg: Gjelder dette også legene

selv? Hvem fanger opp den slitne lege
før han/hun blir syk? Hvilke systemer
settes i sving tidsnok? Og når krisen er
der, eller sykdommen rammer legen
selv, eller feil begås, hva skjer da? Hvor
er det hjelp å finne?
Honnørord?

Det snakkes med honnørord om forebygging, helsefremmende tiltak og
behandling – som en del av legers samfunnsoppdrag, men er disse begrepene
førende for handlingsplaner for legene
selv? Dette er avgjørende, særlig når de
eksistensielle aspektene ved helsen er
truet, for eksempel ved opplevelse av
eksistensiell ensomhet, utilstrekkelighetsfølelse, samvittighetsstress, ansvar,
skyld og ufrihet i rollen. Når legens
livskvalitet er i fare, rammes legegjerningen.

Faglig skjønn er komplisert

I legegjerningen kan en skjønnsmessig
utøvelse måtte tas i løpet av noen få
sekunder. Da kan ikke legen være
nummen, men kunne tenke klart og
handle raskt og riktig. Å sette følelser
til side i mange akutte situasjoner er
nødvendig. Men man skal ikke legge så
stor avstand til følelsene at en mister
kontakten med det som skal gi avgjør
ende informasjon om pasienten eller
om en selv.
Den ferske legen trenger veiledning
av en lege med mengdetrening, en som
kan være rollemodell på å dele, sortere
og håndtere følelser. Dette for å unngå
at de senere kommer akkumulert til
bake som en «emosjonell tsunami» av
opphopete ubearbeidede hendelser på
jobben.

Foto: Edith Stenberg
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På et systemnivå kan det synes som
om det er en slags ignoranse over egenarten til yrket, hvor sentralt følelser er,
at profesjonen handler om å møte og
behandle mennesker, og derved om
fysisk, psykisk og eksistensiell smerte.
God evidensbasert praksis krever inntoning, kompetanse i å lese den andre,
varhet for signaler for å kunne sette
riktig diagnose og legge de beste behandlingsplaner. Det som er legens
«redskap», er legen selv, legens oppmerksomhet, følelser som innhenter
informasjon, som sammen med
forskningsbasert kunnskap og mengdetrening utgjør en vesentlig del av
legens faglige skjønnsutøvelse.
Krysspress

Slik det er nå, slik samfunnsoppdraget
er organisert gjennom utdanning og
helsevesenet som arbeidsplass, settes
legene selv i et krysspress. Det er denne skvisen som reflekteres gjennom
mange hundre fortellinger fra de over
3500 leger som har vært innom Villa
Sana. Skvisen handler om hvorvidt det
er produksjonstall som skal styre. Det
instrumentalistiske språket som har
tatt over i helsevesenet der tall, det å
«produsere» pasienter, mao public
management-dialekten ser ut til å ha
fortrengt et mer helsepreget omsorgsog behandlingsorientert språk. Legene
kommer i etisk og emosjonell skvis
mellom kravet om mindre tid pr. pasient
og ønsket om å utøve en evidensbasert
beste praksis, der en prøver å se hele
mennesket, utøve empati og ikke gjøre
feil. Mange rapporterer at de har
manglende autonomi og tid til å «ta
den rette avgjørelsen» for pasienten.
I sykehusene (ikke minst i de store) er
beslutningsmyndigheten pulverisert,
ligger lengre oppe i systemet, og er
gjerne fordelt på flere ledd. Hand
lingsrommet for å utøve legegjerningen
i tråd med egne og andres forventninger,
å oppfylle den mer eller mindre uttrykte
samfunnskontrakten, oppleves under
sterkt press eller nesten ikke tilstede.
Villa Sana

På Villa Sana undervises i forskning på
legers helse, kompetanse på følelser
og mestring, om hvordan emosjonelt
10 OVERLEGEN 1-2019

stress kan føre til at en går i «tanke- og
beslutningsfeller», oppøving av oppmerksomt nærvær, betydningen av
fysisk aktivitet, og å selv åpne «handlingsrommet» – der det er mulig. Særlig vektlegges som utgangspunkt for
samtaler og rådgivning betydning av å
ta vare på kildene til livskvalitet.
På dagsorden står:

1) følelsesmessig velvære (forutsetter
følelsesbevissthet og toleranse for
følelser), undervisning om følelsenes
rasjonalitet, ny forskning på følelser
og følelsesregulering i arbeidshverdagen, gjenkjenning av symptomer
og mestring av stress
2) betydningen av nære relasjoner
3) betydningen av flere kilder til
mening, relatert til forskning som
viser at en kommer seg lettere opp
igjen etter en nedtur hvis en har
andre kilder til mening utenom
jobb og familie
4) betydningen av gode hverdagsrutiner
- rytmen hjemme og på jobben, gjøre
det uforutsigbare så forutsigbart
som mulig, finne en rytme en trives
med.
Veiledningens nødvendighet

Det krever tid til refleksjon. I de individuelle rådgivningsdagene har vi fokus
på å identifisere og bearbeide følelser,
sortere tanker og analysere dilemmaer.
Det kan være veien til dypere refleksjon
over eksistensielle grunntema og rent
praktiske valg for deretter sammen å
skissere ulike handlingsalternativer.
Dette er en modell som gjerne skulle
vært en del av en jevnlig veiledningsordning i legers hverdag. Da tror jeg
sjansen for å kunne leve og praktisere
den reviderte hippokratiske eden øke.
Det vil gi bedre sjanse for den beste
praksis, og legene vil kunne bli lengre
i yrket sitt. Det er bra med tilbud som
Villa Sana og støttekollega ordningen
(mer om denne se Rø, 2017), men jeg
tror det er på tide å utdanne egne
arbeidsveiledere blant legene. Personbasert og yrkesorientert veiledning for
leger bør settes i system som en del
av yrkesutøvelsen, ikke bare som
krisetiltak. •
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Da vi tok opp Seniorpolitikk i høstnummeret 2018, fikk jeg en hyggelig
tilbakemelding fra barnelege Ole-Jørgen Moe som takket for at vi
tok opp temaet – underskrevet:

›› Intervjuet av Arild Egge

Mvh Ole-Jørgen Moe

Barnelege, 77 år
og fortsatt i arbeid 40%
D

ette understreket noe av poenget:
Det finns en uutnyttet ressurs der
ute – vi mangler en politikk for å tilrettelegge for en bedre bruk av den. Mest av
alt ble jeg nysgjerrig på avsenderen
som oste av arbeidslyst 10 år etter
«normal» pensjonsalder….
Jeg tok etter hvert telefonen: Kan vi få
lage et intervju med deg til neste nummer
av OVERLEGEN? Der skal vi fokusere
på et stadig tøffere arbeidsliv for leger
– du har jo vært med siden 70-tallet og
kan ha en begrunnet oppfatning om
dette. Vi har jo hørt at det var tøft før –
og arbeidslivet har jo aldri vært så
regulert som nå?
Jo gjerne det – men jeg er også blitt
pensjonist nå 78 år gammel, jeg hadde
min siste dag på helsestasjonen i januar. Følte jeg ikke kunne på en sikker
måte håndtere de små lenger…
Det er kanskje tøffere - på andre
måter nå, men vi hadde da «fulle dager
og uker» i alle år – og jeg har arbeidet
mye alene! Nesten hele tiden har jeg
jobbet ved Ringerike sykehus, men jeg
hadde først 3 år ved barneavdelingen i
Ålesund, etterfulgt av 8 år på barne
avdelingen ved Ullevål sykehus. DET
var en fin tid.
På hvilken måte?
Sverre Halvorsen var sjef da – han var
krevende – men også flink til å oppmuntre. En god sjef! Vi fikk mye ansvar
og det var mye arbeid – jeg lærte svært

OLE- JØRGEN MOE
- Født 1941, Cand med 1968 Heidelberg
- Ålesund sykehus Barneavdeling 3 år
- Ullevål sykehus, Barneavdelingen 8 år
- Barnelege på Ringerike – til pensjon (i fjor)
- Sjefslege Ringerike
- Mottatt Kongens fortjenestemedalje
- Mottatt Fellow Paul Harris orden (Rotary)
- Deltok I Romania aksjonen

mye akutt pediatri. Det var det jeg
trengte for senere å kunne jobbe selvstendig som barnelege ved Ringerike
sykehus resten av yrkeslivet.
Avdeling og bemanning?
Det var meg da. Jeg ble ansatt som
barnelege ved kvinneklinikken – det
ble aldri noen egen barneavdeling på
sykehuset. Etter mange år ble vi 3 barneleger – det var fordi en av direktørene
syntes jeg jobbet for mye… Etter opprettelsen av Vestre Viken skal jo nå
barna til Drammen, og barnelege
stillingene er også overført dit.
Hvordan ble det til at du dro fra
Ullevål til Ringerike?
Det var nok en del tilfeldigheter, men
jeg kommer herfra og hadde som barnelege på Ullevål ambulante dager til
Ringerike som en del av tjenesten; jeg
så nok at det var mye å ta fatt i for å få

etablert et forsvarlig tilbud til barna
– særlig de aller minste som utrolig
nok lå på vanlig voksenintensiv! Det
var flere voksenmedisinere der som
hadde fått sanne «at barn ikke bare er
små voksne»! Jeg har heller aldri hatt
ambisjoner om først og fremst å jobbe
på universitetsklinikker sentralt.
Vaktbelastning i den tiden?
Vel, igjen så var det jo bare meg da de
første årene. Det ble mye tid på sykehuset – det var sånn det var. Jeg hadde
jo glede av det, det var mitt ansvar å
sjekke dårlige barn - uansett - før jeg
gikk hjem om kvelden.
Hvis du var alene pediater – du gikk
«én-delt» da?
Ja. Men jeg hadde jo ikke vakt i den
forstand – det het Generell beredskap,
som jeg hadde et månedlig vederlag på
1500 kr for.
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Og det innebar?
At jeg skulle være til sykehusets disposisjon – når de trengte meg. Før mobiltelefonen gikk jeg med en personsøker
– når den ga lyd fra seg, måtte jeg gå til
nærmeste telefon! Mobilen var jo en
betydelig lettelse – dvs de første var jo
tunge, men jeg husker jeg gikk skitur
med den i sekken på Krokskogen.
Hvor lenge varte denne beredskapen?
Tja – det var vel de første 17 årene…
Hvordan opplevde du arbeidsbelast
ningen - hvordan taklet du det?
For det første så hadde jeg gått en god
skole på Ullevål – det var normalt å ha
mye å gjøre – og jeg satte stor pris på
både den lærdommen og den tryggheten
jeg fikk gjennom de praktiske ferdighetene jeg fikk i akuttpediatri der. For
det andre – så kommer jeg jo fra en
gård og arbeid har vært en del av hverdagen siden jeg var liten. Vi dro jo aldri
på ferie i dagens forstand – så det ble
ikke noe savn.
Jeg kunne ikke drive gården – som
min far; jorda ble derfor leid bort. Men,
jeg har hele tiden drevet i skogen som
tilhørte gården – jeg har elsket å drive i
skogen – det har liksom vært livet mitt
det… Fikk fysiske utfordringer og tror
nok jeg koblet av med det.
På de større sykehusene har man jo et
fagmiljø; på Ringerike var du jo ikke bare
nødt til å gjøre alt selv – du hadde jo ikke
et fagmiljø å støtte deg på i det daglige.
Jeg kan røpe at vi som jobbet under
noenlunde de samme omstendigheter
– dannet det vi kalte «Alenepediatere
på sykehus». Vi møttes regelmessig 2
ganger i året og diskuterte fag og annet
over flere år. Sammen med kolleger fra
Levanger, Sandnessjøen, Kongsvinger
og Kongsberg hadde jeg et fagfellesskap faktisk. Og – stort sett var vi alle
veldig tilfreds med vår arbeidssituasjon.
Jeg tror mange kolleger ikke får øye på
fordelene ved å jobbe i litt mindre miljø.
Privatlivet - hvilken plass kunne det få?
Du var i en årrekke sjefslege og har vært
direktør ved sykehuset, har hatt kommunale verv og involvert i utbyggingsarbeid ved sykehuset opp igjennom årene.
12 OVERLEGEN 1-2019

Det har selvsagt vært ulike faser – til å
begynne med hadde jeg eneansvar for
min første datter på 5 år. Jeg bodde
med henne på gården og hun gikk i
barnehagen; når jeg ikke kunne komme
fra på sykehuset hadde jeg jo god hjelp
av besteforeldrene til henting og pass.
Storfamilieløsningen med besteforeldre
200 m unna var klart en premiss som
bidro til at dette gikk fint. Det måtte
bare gå – og det gikk jo bra. Min kone
kom først senere inn i bildet og de to
andre barna har det også gått bra med.
Opplevde du skviset mellom hjem
og jobb som belastende?
Det var jo en «skvis» selvsagt – og jeg
forstår hva de snakker om de som beskriver dette dilemmaet nå også, de
som er unge og i den fasen av livet.
Men, det var jo ikke noe annet å gjøre
enn å finne løsninger – vi måtte jo sy
sammen hverdagen, da som nå.
Jeg vil få si at jeg forstår svært godt
og anerkjenner det som mange, særlig
unge kvinnelige leger, opplever som
vanskelig i en travel sykehushverdag
eller fastlegepraksis – at de ikke får
vært nok sammen med sine barn. Det
er ikke noen tvil om at dette er en
stressfaktor. Jeg ser disse problemene,
men jeg ser ikke så godt løsningen på
dem; jeg er ikke sikker på at det ER
noen enkel løsning.
Dine tanker om dagens helt annerledes
regulerte arbeidsliv for leger?
Helt ærlig – så syns jeg nok generelt
man godt kunne jobbet mer. Og jeg
syns man i den andre enden, skulle
lagt mer til rette for at flere eldre
kolleger som ønsker det kan bli i
arbeidslivet.
Dine tanker om dagens legeroll ift tidligere
- autonomi? Mister jobben noe av
meningen - og de negative sidene
dominerer? Hva betyr det medicolegale
som siger inn i yrket?
I den lille foreningen vår snakket vi
ganske ofte om nettopp slike ting, men
vi opplevde det ikke sånn. Vi trivdes
alle i jobbene våre og alle sto til 70 før de
pensjonerte seg. Vi gjorde det beste vi
kunne, sørget for å oppdatere oss og
tenkte ikke så mye på slike ting – egentlig.

Jeg tror kanskje de som jobber på
store avdelinger merker mer til dette.
Jeg opplevde på Ringerike at jeg hadde
nokså «frie tøyler». Jeg gjorde doktorjobben min – dokumenterte det jeg
skulle, men slapp kanskje unna de
senere års utvikling innen pasientadministrative systemer, i og med at jeg
var på vei ut tidlig på 2010-tallet. Dette
ble jo snakket om hver uke allerede på
den tiden på legerådsmøtene – og siden
er det jo blitt bare verre og verre. Men,
jeg skygget altså litt unna det der når
jeg kunne…
Det er altså et faktum at flere synes
«å slite» eller «møte veggen» - særlig
blant yngre kolleger. «Generasjon
Perfekt» - har dagens unge leger bare

for høye krav til seg selv? Eller er dette
en tabloidisering av problemstillingen?
Nei – jeg tror ikke det. De som opplever
utbrenthet eller vanskeligheter med å
finne seg til rette i rollen, har helt opplagt disse utfordringene og jeg tror på
dem. På den annen side er det jo ressurssterke folk som har gjort bevisste valg
og selv har søkt seg til både yrket og
den jobben de er i. Kanskje har de ikke
vært nok forberedt på hva legejobben
egentlig innebærer. Man kan på samme
måte overveie om erfaringen tilsier nye
veivalg, en revurdering av den jobben
man har. Ofte tror man jo at det viktig
å jobbe sentralt på store klinikker – min
erfaring er jo at mange kolleger trives
svært godt på mindre sykehus. Dette er
det vanskelig å si noe generelt om.

«Jeg kan tenke meg at karrierejaget presser
mange inn i retning av de store universitetsklinikkene;
det ene tar det andre - og så sier det «bang»
Men - valg kan man gjøre hele tiden.
Jeg kan tenke meg at karrierejaget
presser mange inn i retning av de store
universitetsklinikkene; det ene tar det
andre - og så sier det «bang».
Var ditt valg av spesialitet bevisst?
Tja – jeg tenkte fra tidlig i studiet at jeg
ville jobbe med barn, men min vei dit
var altså via Ålesund og denne svært
grunnleggende tiden på Ullevål. Der

fant jeg ut at jeg ville jobbe med akutt
pediatri – min løsning på det ble Ringerike. Der hadde de et åpenbart behov
for en pediatrisk tjeneste – og jeg skulle
overta en familiegård på Ringerike
med bo og driveplikt. Det ble opprettet
en stilling og dette har fungert aldeles
utmerket for meg. En blanding av tilfeldigheter og bevisste valg. Sånn ble
det bare og jeg angrer overhodet ikke
på yrkesvalget. •
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Prioritering på klinisk nivå
Helsedirektoratet sendte høsten 2018 rapporten «Prioritering på klinisk nivå»
på høring. Under gis en beskrivelse av problemstillingen omhandlende
prioritering i møtet med den enkelte pasient, og en oppsummering av
Legeforeningens høringssvar. Fullstendig høringssvar er tilgjengelig på
Legeforeningens høringssider https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/

›› Av Spesialrådgiver Anita Lyngstadaas, Medisinsk fagavdeling, Den norske legeforening

H

elsedirektoratets rapport «Prioritering på klinisk nivå» oppsummerer oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet om å utarbeide, i
samarbeid med klinisk miljø, et
rammeverk for drøfting i klinikken av
hvordan kriteriene for prioritering
bør vurderes samlet. Rapporten har sin
bakgrunn i departementets oppfølgende
arbeid med prioriteringsmeldinger, der
dette oppdraget spesifikt retter seg mot
prioritering på klinisk nivå (individnivå),
dvs. prioriteringer i møtet mellom den
enkelte pasient og helsepersonell.
Rapporten beskriver bakgrunn og
utfordringer knyttet til prioriteringer
på klinisk nivå, og foreslår tiltak i form
av områder for videre drøfting som kan
støtte klinikere og andre helsepersonellgruppers systematiske arbeid med
prioritering. Rapporten baserer sin
informasjon i hovedsak på semistrukturerte gruppesamtaler med klinisk
fagmiljø i alle fire RHF. Enkelte ledere
på avdelingsnivå har bidratt, de fleste
med arbeidshverdag med pasient
behandling. Innspill fra allmennleger
og andre helsepersonellgrupper (sykepleiere) samt pasient/brukere er ivaretatt ved representasjon i ulike grupper
i det prosjektorganiserte arbeidet.
Prosjektets kvalitative tilnærming har
gitt innsikt i klinikers holdninger og
erfaringer med prioritering.
Tross rapportens viktige problemstilling, var det bare Legeforeningen og
fire øvrige høringsinstanser som leverte
høringssvar til Helsedirektoratet.
Høringen ble sendt til alle foreningsledd i Legeforeningen, med innspill fra
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åtte foreninger deriblant Norsk over
legeforening.
Legeforeningen har i sitt høringssvar
vektlagt prioriteringer som skjer i
møtet mellom kliniker og den enkelte
pasient og prioriteringsutfordringer
som opplevd av klinikere. Hørings
svaret omfatter generelle innspill til
oppdrag og rapport, samt mer konkrete
innspill til utfordringer knyttet til prioritering på klinisk nivå og til innsatsområder for utvikling av et rammeverk
for prioritering i klinisk praksis. Oppsummeringen under har fokus på den
generelle og mer overordnede delen av
Legeforeningens høringssvar.
Behov for rammeverk
for prioritering på klinisk nivå

Legeforeningen vurderer problemstillingen «prioritering på klinisk nivå»
som høyst relevant. Tross flere ti-år med
prioritering på den politiske agendaen,
foreligger det ingen godkjent overordnet rammeverk som gir føringer for
hvordan prioriteringskriteriene (nytte,
ressurs, alvorlighet) skal vurderes
samlet ved prioriteringsbeslutninger
som gjelder enkeltpasienter i klinisk
praksis. Prioriteringsmeldingen bidrar
til å opplyse prioriteringer på individnivå kun gjennom en beskrivelse av
hva som, innenfor hver av de tre pri
oriteringskriteriene, øker et tiltaks
prioritet – ikke hvordan prioritet
vurdert for hver av de tre kriteriene
skal veies mot hverandre i en total
vurdering av kriteriene. I tillegg er det
uklart hvordan faglige skjønnsmessige
vurderinger og andre eventuelt hensyn

kan vektlegges ved prioritering på
klinisk nivå.
Til nå har prioriteringskriteriene
hovedsakelig blitt brukt på gruppenivå
som ved innføring av nye metoder (Nye
metoder-systemet) og utarbeidelse av
nasjonale faglige retningslinjer, samt
på individnivå ved vurdering av pasienters rett til behandling i spesialisthelsetjenesten (vurdering av rettighetsstatus). For sistnevnte foreligger
det et juridisk rammeverk (pasient- og
brukerrettighetsloven med tilhørende
prioriteringsforskrift) som regulerer
enkeltpasienters tilgang til helsehjelp.
Det er i tillegg behov for et profesjonsfaglig rammeverk som gir føringer,
støtte og verktøy for prioritering på
klinisk nivå og som regulerer innholdet
i helsehjelpen, dvs. hvilke behandlingstilbud som gis/tilbys en gitt pasient.
Rammeverkets innhold og formål

Legeforeningen forstår departementets
bestilling dithen at målsettingen er
et rammeverk som skal hjelpe helsearbeidere til bedre å strukturere hvordan
de skal vurdere/diskutere seg frem til
gode og riktige ( ja som nei) prioriter
ingsbeslutninger ute i klinikken. Det
er videre Legeforeningens forståelse at
et rammeverk for klinisk prioritering
både er et teoretisk grunnlag og en
praktisk veileder for hvordan vurdere,
sammenstille og vekte prioriterings
kriteriene i klinikken, og hvordan de
til enhver tid fastsatte rettslige, øko
nomiske og administrative rammer
skal hensyntas i prioriteringsbeslutninger.

Helsedirektoratet foreslår et rammeverk som bygger på områdene opplæring, ledelse, myndighetsstyring
og informasjonsvirksomhet. Legeforeningen mener at forslagene er over
ordnede tilrådninger, som riktignok
samlet sett vil bidra til økt forståelse
og legitimitet for prioriteringsbeslutninger i klinikken, men som ikke definerer innholdet i verktøyet som skal
understøtte klinikere i deres prioriter
ingsbeslutninger. Det er Legeforening
ens syn at rapporten ikke svarer på
delmålet om å utarbeide alternativer
for mer strukturert samlet vurdering
av prioriteringskriterier i klinikken.
Legeforeningen vurderer at rapporten burde ha bedre kategorisert prioriteringsutfordringene som opplevd og
rapportert av klinikerne, for på den
måten å identifisere ulike beslutningsproblemer som et rammeverk for
klinisk prioritering har mål om å løse.
Slik som rapporten fremstår vil videreutvikling av de fire overfor nevnte
innsatsområdene kunne ekskludere
vesentlige problemstillinger.

Prioritering på klinisk nivå
Prosjektrapport – høringsutkast 24. september 2018

Problemstilling og avgrensning

Helsedirektoratet har gjort en rekke
avgrensninger i prosjektet. Av tema
definert utenfor prosjektrammen
vurderer Legeforeningen følgende
som særlig problematiske:
Prioriteringsbeslutninger på gruppe
nivå (RHF- og HF-nivå)
Legeforeningens begrunnelse er at
overordnede prioriteringsbeslutninger
setter rammene for prioriteringer på
klinisk nivå. Med overordnede prioriteringsbeslutninger menes både vedtak i
Nye metoder-systemet som avgjør evt.
innføring av nye metoder og RHFenes
beslutningsmakt over innretningen av
tjenestetilbudet i spesialisthelsetjen
esten, jfr. departementets lovforslag
om å innarbeide prioriteringskriteriene
og lovfeste Nye metoder-systemet i
spesialisthelsetjenesteloven (ref.
høring «Juridisk oppfølging av prioriteringsmeldingen osv.», høringsfrist
25.9.2018). Lovforslaget innebærer at
gruppebeslutninger om hvilke metoder
som skal være tilgjengelig i norske
sykehus, skal være førende for be
handlingstilbudet også på individ-

1

nivå, uten mulighet for å klage på
beslutning.
Denne «koblingen» mellom prioriteringsbeslutninger på gruppenivå og
individnivå oppleves av klinikere
som en særdeles vanskelig problemstilling. Ved at Helsedirektoratet velger å se bort fra problemstillingen om
at tilbudet på klinisk nivå er avhengig
av beslutninger som tas på gruppenivå,
ekskluderes en vesentlig klinikeropplevd prioriteringsutfordring. En rapport
som har til hensikt å belyse klinikeres

erfaringer med prioriteringer, burde
gi klinikere mulighet for å rapportere
alle vesentlige opplevde prioriteringsdilemmaer. Det er en forutsetning at
alle relevante beslutningsproblemer er
identifisert, skal rammeverket kunne
videreutvikles på en god måte.
Prioriteringsbeslutninger i fravær
av metodevurderinger
Legeforeningen erfarer at klinikere
opplever det som en vesentlig prioriteringsutfordring at det er en rekke metoder som tilbys i norske sykehus i dag,
OVERLEGEN 1-2019

15

«Legeforeningen argumenterer sterkt for
at rekruttering og oppnevning av kliniske
fageksperter bør gjøres via Legeforeningens
fagmedisinske foreninger»
som ikke har vært gjennom en metodevurdering. I situasjoner med fravær av
metodevurderinger vil klinikere ofte
måtte gjøre prioriteringsbeslutninger
basert på mangelfull dokumentasjon.
Dette står i stor kontrast til nye metoder
i spesialisthelsetjenesten der alle nye
tiltak som vurderes innført, metode- og
verdivurderes gjennom Nye metodersystemet og således gir klinikere nødvendig beslutningsstøtte. Et rammeverk for prioritering på klinisk nivå bør
gi klinikere støtte i beslutninger som
er vanskelig på grunn av mangelfull
dokumentasjon.
Klinisk autonomi og skjønn

Konsekvensen av Helse- og omsorgsdepartementets forslag til endringer i
spesialisthelsetjenesteloven er som
nevnt over, at behandlingstilbudet på
klinisk nivå er avhengig av beslutninger
på gruppenivå. Legeforeningen vurderer
at forslaget vil innskrenke legenes
«verktøykasse» og handlingsrom i
behandlingsforløp, samt svekker pasientrettigheter ved å begrense enkeltpasienters tilgang til behandlings
metoder.
Legeforeningen viser til at vi i høringen
«Juridisk oppfølging av prioriteringsmeldingen osv.» påpekte viktigheten av
at klinikere gis mulighet til å bruke
klinisk skjønn og foreta individuelle
vurderinger av den enkelte pasient
som grunnlag for behandlingsvalg.
Dette forutsetter et nasjonalt
prioriteringssystem som er mindre
rigid og som «tillater» at priorite-

ringsvurderinger på individnivå
konkluderer ulikt fra gruppenivå,
i situasjoner der enkeltpasienter
klart skiller seg fra pasientgruppen
som foreliggende dokumentasjon er
basert på. Behandling av enkeltpasienter med metoder som avviker
fra det som er anbefalt/godkjent på
gruppenivå (omtalt som unntaksbruk),
må være begrunnet med stor sannsynlighet for at den aktuelle pasienten vil
ha stor nytte av behandlingen. Legeforeningen vurderer at det er behov for
brede søknadsbaserte unntaksordninger
som sikkerhetsventil i enkeltpasient
saker, der vurderingene og prioriteringene gjøres lokalt ved det enkelte helseforetak. Legeforeningen viser til at vi i
overnevnte høring har spilt inn forslag
om å lov-/forskriftsfeste en «unntaksordning» som ivaretar individuelle
behov for «unntaksmedisin». Det er
særlig behov for systemer som hånd
terer prioriteringsvurderinger for
smale (sjeldne) sykdommer og persontilpasset medisin (presisjonsmedisin).
Klinikerinvolvering

Siden overordnede prioriteringsbeslutninger er av stor betydning for kliniske
prioriteringer, er Legeforeningen opptatt av at nasjonale kliniske fagmiljøer
skal involveres på en god måte i beslutninger som avgjør hvilke metoder som
skal være tilgjengelig i spesialisthelsetjenestens. Klinikerinvolvering i prosessene som gjennomløper Nye metoder-systemet, herunder utarbeidelse
og oppdatering av nasjonale faglige

retningslinjer, og etablering av nasjonale faggrupper som gir råd til Beslutningsforum i vanskelige prioriteringsspørsmål (f.eks. smale sykdommer
etter «modell Spinraza»), er viktige
fagpolitiske saker for Legeforeningen.
Legeforeningen argumenterer sterkt
for at rekruttering og oppnevning av
kliniske fageksperter bør gjøres via
Legeforeningens fagmedisinske
foreninger. Dette fordi fagmedisinske
foreninger gir en langt bredere og mer
strukturert involvering av fagmiljøene
enn bruk av enkelteksperter. Resultatet
er en styrket legitimitet i fagmiljøene
for de beslutninger som tas, hvilket vil
ha en positiv innvirkning på prioriteringsbeslutninger på klinisk nivå.
Rammeverk for både
«ja»- og «nei»-beslutninger

Legeforeningen vurderer at rapporten
har stor fokus på å utvikle et rammeverk som legitimerer gruppebeslutninger og understøtter klinikeres formidling til enkeltpasienter om at han/hun
ikke får en aktuell behandlingsmetode
(«nei»-beslutninger). Et rammeverk
for prioritering på klinisk nivå bør også
adressere enkeltpasienters mulighet
for å bli individuelt vurdert mht. individuell tilpasset behandling, herunder
persontilpasset behandling (presisjonsmedisin). Slik rapporten nå fremstår
har rammeverket for klinisk prioritering for stor vekt på myndighets
styring fremfor pasientrettigheter
og legenes mulighet for å utøve
klinisk autonomi og skjønn. Legeforeningen mener at det bør utformes beslutningsstøtteverktøy som skal veilede
klinikere til å konkludere med et «ja»
så vel som et «nei» i prioriteringsspørsmål på klinisk nivå, så fremt en
samlet vurdering av prioriteringskriterier og øvrige hensyn tilsier at dette er
riktig prioritering. •

For en samlet oversikt over konkrete innspill, vises det til fullstendig høringssvar på Legeforeningens høringsside:

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---juridisk-oppfolging-av-forslag-i-prioriteringsmeldingenog-presiseringer-av-regelverket-om-helsehjelp-i-utlandet/id2604609/
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SOP øker støtten til Villa Sana fra 2019
Ressurssenteret Villa Sana, som er en del av Modum Bad, har siden 1998
tatt imot leger som av ulike grunner har behov for noen å snakke med om
utfordringer i arbeidsliv, samliv eller fritid – eller som av andre grunner
ønsker å arbeide med seg selv og sin livssituasjon.
Villa Sana har to typer tilbud:
Ukeskurs og rådgivning

Ukeskurs er et kurstilbud for inntil ni
leger eller inntil seks par, hvorav minst
en er lege.
Rådgivningssamtalen foregår over en
dag. Rådgivningen foregår både på
Villa Sana og i Modums Bads lokaler i
Eilert Sundtsgate i Oslo (se info boks).
Sykehjelps- og pensjonsordningen
for leger (SOP) har finansiert driften
ved Villa Sana i 20 år. Etterspørselen
etter senterets tilbud har vært jevnt
stigende, spesielt de seneste årene.
Fra oppstarten i 1998 har omlag 3 700
leger benyttet seg av tilbudene ved
Villa Sana.
Kvinneandelen har vært sterkt økende over tid. Ifjor gjaldt dette spesielt
rådgivningsdagene. Av kvinnene som
kommer er 71 % under 45 år. For første
gang opplever Villa Sana også et visst
omfang av nyutdannede leger/
turnuskandidater som søkte seg dit
– både kvinner og menn.
Det er et ønske at tilbudet ved Villa
Sana skal kunne opprettholdes som et
lavterskeltilbud med kort ventetid,
spesielt på rådgivning. SOP ønsker å
bidra til at Villa Sana skal kunne klare
denne utfordringen med økende etterspørsel, og vedtok derfor å øke den
økonomiske støtten til Modum Bad/
Ressurssenteret Villa Sana fra 2019.
SOP finansierer videre, i samarbeid
med Modum Bad, gjennomføring av et
forskningsprosjekt om nytten av Legeforeningens helse- og omsorgstilbud
som gis ved Villa Sana og gjennom
støttekollegaordningen. •

››

Av Tone Houge Holter, Den norske legeforening

Tilbudet ved Villa Sana
Ukeskurs:

Et kurstilbud for inntil ni leger eller inntil seks par, hvorav minst en er
lege (parkurs). Kurset varer fra lunsj mandag til og med lunsj fredag.
Kursuke

Kursukene inneholder undervisning, fysisk aktivitet, kulturelt påfyll,
tid til refleksjon og egentid. På individualkursene vil man få tilbud om
en enkeltsamtale.
Undervisning

På individualkurset handler undervisningen blant annet om livskvalitet,
identitet, «følelsenes fornuft», oppmerksomt nærvær, ledelse og balansen
mellom arbeid, samliv og familie. Det blir gitt konkrete råd for å forebygge
utbrenthet. På parkurset har undervisningen mest fokus på samliv, relasjon
og kommunikasjon, og har inkludert et PREP-kurs.
Rådgivning:

Rådgivningssamtalen foregår over en dag . Ved behov finnes mulighet for
overnatting. Det er også tilbud om parrådgivning der legens ektefelle eller
samboer deltar i samtalen. Legen tar selv kontakt med Villa Sana for en
rådgivningsdag. Henvendelsen kan på tlf 32 74 98 83/32 74 98 80 eller e-post.
Utgifter

Utgifter i forbindelse med rådgivning og kurs, inklusiv reise (egenandel
kr 500,-) dekkes av Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP).
Eventuelt tap av arbeidsfortjeneste dekkes ikke.
Støttekollegaordningen

På nettsidene til Den norske legeforening kan du finne informasjon om
støttekollegaordningen som er etablert i alle fylker.

Hentet fra https://www.modum-bad.no/dagtilbud/ressurssenteret-villa-sana/for-leger/
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Hvor lenge må vi slite
med DRG- finansieringen?
Mitt forhold til DRG skriver seg tilbake til 1991. Da var Hordaland et av fire
prøvefylker som skulle pilotere et vektingssystem som skulle hjelpe oss å
beregne ressursforbruk på sykehus. Det virket lovende, og systemet ble innført
i hele landet. Det ble et kodemareritt.

››

Av Inge Glambek, seksjonsoverlege generell kirurgi, Haraldsplass Diakonale Sykehus

DRG – systemet (Diagnose related
groups) ble konstruert i USA av
ingeniøren Robert Fetter sammen
med sykepleieren John Thomson. De
tok utgangspunkt i modeller fra industrien, som målte kostnader og effektivitet. Systemet ble innført av president
Lyndon B Johnson i 1965 i Medicare,
hovedsakelig for funksjonshemmete
og eldre, og to år senere begynte inn
føringen i sykehus. Systemet var konstruert ut fra en virkelighet der ligge
tiden var svært lang, og allerede på
slutten av 80- tallet ble det slått fast
i forskningsrapporter at systemet var
uegnet for bruk ved poliklinikker og
dagkirurgiske sentra. I tillegg var det
også i USA på det tidspunkt kommet
kritikk mot systemet som kritikerne
mente flyttet fokus fra reelt medisinsk
behov til muligheter for inntjening.
Allerede da var helsevesenet i USA
kommersialisert.
I Norge begynte man å fokusere på
DRG i 1984, og også her var skepsisen
til stede fra begynnelsen av. Tidligere
statssekretær og overlege Per Nyhus
formulerte seg slik i en kronikk i Aftenposten 12.4.85: «Hvordan det vil gå
med pasienten med en ukurant sykdom
som ikke passer inn i noe diagnosenummer i den moderne helsekonfeksjonsindustrien, kan bare fremtiden
vise.» Tiden har gått litt nå, og den har
vist oss at skepsisen var berettiget. Jeg
lar historien bero her, men vil henvise
18 OVERLEGEN 1-2019

Figur: Stort kombinert arrbrokk og lite epigastriebrokk. Samme diagnosenummer, samme
finansiering

til en god masteroppgave fra UiB
høsten 2008 av Mads Liabø for de
som er interessert i detaljer.
Vi bruker altså et system som er
konstruert for kommersialisert drift av
langvarige sykehusopphold, i en klinisk
virkelighet der 60 % av all elektiv
kirurgi nå gjøres som dagkirurgi.
Utgangspunktet for beregningen er
et diagnosenummer fra ICD-10, bare
delvis kompensert for de prosedyrene
diagnosen fører til i sykehuset, da via
rammefinansieringsdelen. Jeg skal gi
et eksempel fra min kliniske virkelighet: Hos oss opererer vi mye brokk, i

2018 583 brokk hvorav 105 hadde diagnosenummer K43. Dette nummeret
omfatter alle ventralbrokk (unntatt
navlebrokk) fra små primære epigastriebrokk som bare skal sutureres på 15
minutter, til gigantbrokk som krever
omfattende bukveggsrekonstruksjon
ofte med operasjonstid opp mot 3 timer
og med dyre nett. Av disse hadde vi 59.
Finansieringen er den samme.
Dette er i seg selv latterlig, men
det stopper ikke der. I våre store rekonstruksjoner inngår nesten alltid
en større eller mindre bukplastikk som
må gjøres for å unngå store hudover-

heng med fuktighet og infeksjonsfare.
Diagnosenummeret her er E65, og
dette utløser betydelig høyere
DRG-vekting. Men denne vektingen
utløses bare hvis E- diagnosen settes
som hoveddiagnose. Hvis vi setter
brokkdiagnosen først – som jo er det
faglig riktige – mister sykehuset rundt
halvparten av finansieringen. Så da
setter vi plastikken først og vet to ting;
1) D
 et er denne finansieringen som er
riktigst i forhold til hva operasjonen
koster for sykehuset.
2) V
 i driver med kreativ koding. Vi
tjener fortsatt ikke penger på disse
operasjonene, men tapet reduseres.
Heldigvis fortsetter mitt sykehus
med disse store operasjonene selv
om økonomien hele tiden presser
på de faglige prioriteringene. På
svært mange sykehus i Norge settes
det av personalressurser som bare
arbeider med kodespørsmål på
denne måten.
Dette er bare ett av mange eksempler
på det meningsløse i DRG- finansieringsmodellen. Og det er lett å komme
med eksempler fra de kirurgiske fagene
som er så konkrete som de er. Det må
være vanskeligere for psykiatrien og
geriatrien, kfr. ovennevnte kronikk i
Aftenposten. Men der sykehusenes
utgifter er direkte knyttet til prose
dyrer og utstyr, burde det være enkelt
å skifte til prosedyrerelatert finansiering. Hvis vi nå på død og liv skal fortsette den innsatsstyrte finansieringen.
Og skal vi det? Kan sykehusene drives
som fabrikker (foretak), når det vi
produserer egentlig er utgifter? Alle
deler av helsevesenet behøver i hvert
fall ikke være finansiert på samme
måte. •

Se lenke:

http://bora.uib.no/bitstream/
handle/1956/7419/51849425.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Sykehustalen
Kongen taler nyttårsaften, Statsministeren 1.nyttårsdag. En eller annen
gang i løpet av januar taler helseministeren. Sykehustalen er den åpne delen
av ministerens eierstyring av de regionale helseforetakene. Etter at talen er
holdt, har han såkalte foretaksmøter, hvor RHF-ene får sine oppdragsdokumenter for 2019.
Ministeren kommer med en vurdering av tingenes tilstand, hva er bra
og hva er ikke bra. Han kommer med føringene for 2019, Den gyldne regel,
kortere ventetid, spesielt i rus og psykiatri, redusere uønsket variasjon, og
bedre kvalitet og pasientsikkerhet. Mange av føringene har vi hørt før. Kan
en av årsakene være at ministeren legger for mange føringer? Når den gyldne
regel ikke er oppfylt, kan det skyldes at han har kommet med meget tydelige
krav til somatikken om redusert ventetid, ikke fristbrudd, ikke korridor
pasienter, pakkeforløp, og bedre kvalitet og pasientsikkerhet, samt at
Beslutningsforum ( de 4 administrerende direktørene i RHF-ene) har
godkjent en rekke nye flotte medikamenter, som ikke er finansiert?
Har helseministeren for mange gode intensjoner på en gang, og hvor
disse intensjonene innbyrdes gjør at det blir vanskelig eller umulig å nå
målene? Vi skal finansiere nye sykehusbygg over driften, og alle nye sykehusbygg skal bare ha enerom. De nye sykehusene bygges for små , noe som
gir kaotisk hverdag og dyr drift. «Det er dyrt å være fattig» og «Å spare på
skillingen, men la daleren gå» er gamle munnhell som er relevante her.
Ministeren har gang på gang nektet for at byggene er for små, man har bare
ikke lært seg å jobbe på en ny måte. Nå har imidlertid Helse Sør-Øst endret
et par av de viktigste parameterne som er lagt inn for å beregne størrelsen
på nye sykehus, slik at de forhåpentligvis blir større. Det vil kanskje redde
Drammen, Innlandet og Stavanger fra «bygge skandaler».
Heldigvis slår den nye regjeringsplattformen fast at investeringssystemet
for nye sykehusbygg skal (re)vurderes. Vi skal også få flere LIS1-stillinger,
og det skal sikres stedlig ledelse i sykehusene. Her kom det altså
nye politiske signaler, men vi beholder den gamle ministeren.

« Haukugla»
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Å være lege eller jobbe som lege?
Utfordrer ønsket om å være en god lege balansen
mellom jobb og hjem? Er profesjonens egne normer
med på å gi leger følelsen av at de ikke er gode nok
leger? Hva er godt nok? Yngre leger snakker om å jobbe
som lege, mens overleger snakker om å være lege, hvor
dette beskrives som en livsstil. Er denne tiden forbi?

››

T

Av Arne Laudal Refsum, redaksjonskomitéen

uva Kolstad Hertzberg har disputert med
en avhandling utgående fra Modum Bad
og Avdeling for medisinske adferdsfag ved UiO
i 2018. Avhandlingen ønsker å studere lege
rollen og hvordan legerollen utfordrer det å
få til en god balanse i livet. Internasjonale
studier har vist høyere nivå av stress
knyttet til «jobb og hjem balansen»
blant leger enn i befolkningen ellers.
Hun beskriver i sammendraget
utviklingen av legeprofesjonen,
og hvordan profesjonen stadig
utsettes for ytre grensesetting,
redusert individuell autonomi,
og også redusert kollektiv
autonomi. Samtidig er det
slik at profesjonen selv stiller
tydelige forventninger til
medlemmer av profesjonen.
Disse forventningene settes
under press av organisatoriske
endringer som finansieringsordning
(ISF/DRG), foretaksorganisering, omorganiseringer, effektiviseringstiltak, og mindre tid til den enkelte
pasient pga p
 roduksjonskrav. Mange finner det vanskelig å
opprettholde kvalitet og verdighet i pasientbehandlingen
(forventninger til legerollen) og ivareta god helse for seg
selv/personalet. Det kollektive samholdet innen legeprofesjonen kan gjøre leger mer motstandsdyktige overfor stress,
men kan også presse legene til å innordne seg.
En viktig utfordring for leger i Norge, hvor ofte begge
parter i et forhold jobber er stress i forbindelse med balansen
mellom forpliktelser på jobb og forpliktelser hjemme.
Hertzberg har intervjuet 48 leger, hvorav 22 var LIS og
26 overleger fra indremedisin, kirurgi og psykiatri. 56%
var kvinner. Erfaringen som lege varierte fra 3-44 år.
Intervjuene har vært både gruppeintervjuer og individ
intervjuer.
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Denne oppsummeringen
fra Tuva K. Hertzbergs avhandling står for Arne
Laudal Refsums syn på hva
som er de viktige aspektene
å trekke ut fra avhandlingen
og representerer ikke verken
hele innholdet eller nød
vendigvis Hertzbergs syn
på hva som er det sentrale.

Faglig dedikasjon

Gjennom disse intervjuene fremkom faglig dedikasjon som et
sentralt tema for at leger skulle oppfatte seg selv og kollegaer
som gode leger. Faglig dedikasjon viser en lege ved høy tilstedeværelse på jobb, og ved å ha stor arbeidskapasitet, som
igjen defineres ved viljen til å strekke seg langt, jobbe overtid og jobbe effektivt. Overlegene opplevde det å være lege
som en livsstil, mens LIS i større grad så på det som en jobb.
Det å være faglig god fremsto som en grenseløs og livslang
prosess, med få beskrivelser av hva som er godt nok.
Hvilke utfordringer er det så legene opplever ved å være
faglig dedikerte? Legenes beskrivelse av dedikasjon i denne
studien sammenfaller i følge Hertzberg med faglitteraturens
beskrivelse av dedikasjon som en følelse av betydning,
entusiasme, inspirasjon og stolthet. Men når legen strekker
seg langt og tilbyr høy grad av tilstedeværelse og jobber
hardt og effektivt kan det være en fordel og en ulempe, både
for pasient og for legen selv.. Legen får samlet den erfaring
som trengs for å bli den gode legen, mens pasienten nyter godt
av den dedikerte legens kompetanse. Hertzberg stiller spørsmålet: Er det alltid til pasientens beste at legen har høy grad
av tilstedeværelse, jobber hardt og effektivt, eller kan man
tenke at en lege som setter grenser basert på egne b
 ehov like
gjerne kan være til pasientens beste? Hun har ikke noe klart
svar, men skriver: Det er viktig med bevisstgjøring innad i
profesjonen om ulike sider av disse idealene, og utad til
pasienter og samfunn om hva disse begrepene betyr i praksis.
Forskjell på generasjonene:

Det at enkelte overleger var tydelige på at profesjonen ikke
måtte være en sutrekultur ble oppgitt som årsak til at LIS
ikke meldte fra om utfordringer med å være tilstede. Dette
kan ha sammenheng med at støtte fra overlegene assosieres
med mulighet for videre engasjement. Det er de yngre legene som har begynt å utfordre denne profesjonskulturen.
Skillet går på alder og ikke på kjønn. Flere av legene opp
levde at man ikke kunne være syk. Fravær pga sykdom
handlet om hvordan den enkelte håndterte det å være syk,

selve sykdommen ble underordnet. På den måten individualiseres ansvaret for fravær, og leger med fravær kan bli sett
på som ikke dedikerte nok. Hertzberg skriver: Profesjonskulturen ser ut til å opprettholde forestillingen om at det å
ta hensyn til egen familie ikke er forenelig med det å være
god lege. Her ble generasjonsskillet spesielt tydelig. Mens
LIS hentet sosial støtte fra besteforeldre og andre, og sam
tidig stilte krav om å gå (hjem) når regulær arbeidstid var
over, opplevde overlegene at deler av pasientansvaret ble
skjøvet over på dem. Overlegene ble sittende mellom barken
og veden, og ble sittende med ansvaret for ugjorte oppgaver.
Balanse i livet som den gode lege:

Det er krevende å få til balansen mellom forpliktelsene og
forventningene til å være en god, faglig dedikert lege, og
forpliktelsene utenom jobb. Utfordringene gjøres til et
personlig anliggende for den enkelte lege. Når det knytter

«Er det alltid til pasientens beste
at legen har høy grad av tilstedeværelse,
jobber hardt og effektivt, eller kan
man tenke at en lege som setter grenser
basert på egne b ehov like gjerne
kan være til pasientens beste?»
seg klare normer til det å være en dedikert lege, mens det
er uklare normer knyttet til det å være en god forelder.
Hertzberg setter Spekterstreiken i 2017 og den etter
følgende seieren i Arbeidsretten inn i denne sammen
hengen: Det er sannsynligvis første gang i historien, også
internasjonalt, at legene fikk rettslig støtte for betydningen
av å ha et privatliv.
Livsstil eller jobb:

Flere av overlegene som deltok i fokusgruppeintervjuene
representerte synet på legerollen som en livsstil, mens LIS
snakket om legeyrket som en jobb. Dette kan skyldes en
alderseffekt, altså at dagens yngre leger vil sosialiseres inn
i rollen som livsstil etter hvert, men det kan være at vi står
overfor en endring i profesjonens normer for hva som er
viktig. Noen mener at den yngre generasjon har byttet ut
idealet om altruisme med egne interesser, altså en mer
egoistisk tilnærming, når de legger mer vekt på privatliv
og familie. Strukturen med oppdelte vaktdøgn, og kortere
arbeidstid kan føre til at yngre leger føler seg mindre
personlig ansvarlige for pasientene, og mindre forpliktet
til jobben som lege.

stress 10 år etter studiet enn legekohort 1, den eldste gruppen. Dette til tross for at man kompenserer for at den yngste
kohorten jobber færre timer pr uke, og flere jobber deltid.
Her kan selvfølgelig velferdsordninger som full barnehagedekning og gode fødselspermisjonsordninger ha betydning
Ledelse:

Legene i studien ga uttrykk for at ledelsen i større grad burde
la medisinskfaglige vurderinger styre, i stedet for kostnadseffektivitet og produksjonskrav. For noen leger er ledelse et
naturlig steg i karrierestigen, men det oppleves av flere å kunne
true legeidentiteten. Å beholde legitimiteten som leder krevde
fersk klinisk erfaring, men det å kombinere klinikk og ledelse
ble for mange en umulig spagat. Funnene i studien tyder på
en viss ambivalens blant legene i forholdet til det å lede og å
bli ledet. Forfatteren finner en diskrepans mellom legenes
store grad av selvstendighet og selvledelse, og samtidig en
forventning om at ledelsen skal se og dekke deres behov.
Tuva K Hertzberg skriver mot slutten av avhandlingen:
Det er viktig at profesjonen reflekterer over idealer og
normer som vanskeliggjør en god balanse, og diskuterer hva
som kan være godt nok. Dette vil være nødvendig for å kunne
ivareta hensyn til egne behov. Ivaretagelse av egne behov
kan også ha stor betydning for god kvalitet i pasientbehandlingen. •

ETTER- OG VIDAREUTDANNING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Master i helseleiing, kvalitetsforbetring og helseøkonomi
Universitetet i Bergen tilbyr ei skreddarsydd leiarutdanning på
deltid for deg som jobbar i helsesektoren og vil kvalifisere deg for
leiaroppgåver.
Masterprogrammet består av tre frittståande emne, kvart på 20 studie
poeng, i tillegg til ei masteroppgåve på 30 studiepoeng. Du kan velje
om du vil ta enkeltemne eller full mastergrad.
•
•
•

Helseleiing
Kvalitetsforbetring i helsetenesten
Helseøkonomi

Studiestart hausten 2019.
For meir informasjon: uib.no/videre
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Jobb-hjem stressbalansen:

Ved å følge 2 kohorter av leger, som har studert med 6 års
mellomrom, fant forskergruppen noe overraskende at legekohort 2 (den yngste gruppen) opplevde mindre jobb-hjem
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ÅRETS HELSELEDER 2019
Et stand up intervju med
TRON SIMEN DOKSRØD i lunsjen
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Foto: Fra Dagens Medisin/Vidar Sandnes

Hva er din grunnleggende filosofi
mht å lede leger?
For det første er jeg svært opptatt av
rekruttering, og prøver å gjøre en
grundig jobb når jeg ansetter nye leger.
Det å ha et godt lag med dyktige kollegaer rundt seg gjør selvsagt lederjobben
mye enklere. Videre prøver jeg å gi
den enkelte individuell oppfølgning
og tilpasning i et system som ofte kan
oppleves rigid og regelstyrt. Det å kjenne
hver enkelt arbeidstakers sterke og
svake sider, deres muligheter og begrensninger er viktige verktøy i min
lederjobb. Det er heller ikke til å komme
utenom at leger heldigvis er svært
opptatt av sitt fag og sin fagutvikling.
Dette må det legges til rette for.
Jeg tror også det er viktig å holde
en god kontakt med klinikken via eget
klinisk arbeid. Dette gir meg bedre
forståelse og også en viss autoritet når
vanskelige beslutninger skal tas.
Hva krever legene av deg som leder?
Jeg opplever egentlig ikke legene mine
som spesielt kravstore. De ønsker selvfølgelig å ha forutsigbare arbeidsplaner
og dagsoppgaver, men jeg synes samtidig
de har stor toleranse for siste-litenendringer som måtte oppstå på grunn
av sykdom eller annet. Videre forventer
de å ha mulighet til å delta på fagut
vikling og kurs. Ellers tror jeg mine
ansatte akkurat som meg forventer å
få fleksibilitet dersom man er villig til
å gi fleksibilitet. Vi har en litt spesiell
driftsmodell hvor legene bemanner
tre ulike sykehus på dagtid (Porsgrunn,
Skien og Notodden) med vakttjeneste
i Skien og på Notodden.
Vaktene på Notodden er frivillige for
legene og medfører en tilpasset ruller
ende plan. Det er noen utfordringer
mht drift og avtaleverket, men vi finner
gode løsninger sammen med de tillitsvalgte.

››

Av Thor Severinsen,
FTV Akademikerne, Skien

Hvordan stimulerer du legene til å yte bra
for sykehuset og avd? LIS – overleger?
Individuell oppfølging bygger lojalitet
som igjen gir grobunn at legene yter
sitt beste. Ellers tar legene mye ansvar
selv mht pasientbehandlingen, men
oppgavene må tilrettelegges.
Hvordan får dere til fagutvikling i en
avdeling med mange forskjellige oppgaver ila hele arbeidsdagen?
Vi har korte innslag om fagutvikling
på morgenmøtene hver dag. Så har vi
fagkvelder hver måned med 4 timers
undervisning der alle deltar.
Hvordan jobber du med arbeidsmiljøet,
spesielle utfordringer?
De enkle ting er ofte de beste: Vær blid
og positiv, vis respekt og ha god struktur
i avdelingen. Morgenmøtene er en
ekstremt viktig arena, både for arbeidsplanlegging, sosiale relasjoner og faglig
utvikling. Tilbakemeldingskultur er
viktig. Positive tilbakemeldinger kan
med fordel gis i fellesarenaer som
morgenmøter osv, mens når det er behov
for korreksjon forsøker jeg å gi disse
personlig i samtale med den ansatte.
Vi følger opp forbedring med tiltaksplan. Det kan også nevnes at vi har
sosiale treffpunkter utenfor jobben
med en vinter-tur weekend f.eks med
ski. Om sommeren har vi sommerfest.

Får dere prioritert forskning?
Vi har forskning høyt på agendaen,
men det er krevende i en hektisk hverdag. Dette året vil en lege ta doktorgrad
og vi vil fortsatt satse på forskning og å
skrive artikler i avdelingen.
Hvilke utfordringer var tydeligst da du
startet og hvordan var utgangspunktet
for deg og avd?
Mye var bra. Det var en god legegruppe
med faglig spisskompetanse og hyggelige
kollegaer. Samtidig hadde vi noen utfordringer med gnisninger innad i gruppen som jeg måtte jobbe med i starten.
Jeg begynte da avdelingen skulle
ekspandere, først med vakt 24/7 for
overlegene og deretter fikk vi ansvaret
for anestesi på Notodden i tillegg til
Skien og Porsgrunn. Rekruttering av
leger var dermed viktig. Og av det jeg
har fått til er jeg kanskje mest stolt
over det laget vi har klart å bygge og
utvikle.
Er du med i Legeforeningens ledernettverk?
Ikke noe formelt, men jeg har både
lederkolleger og andre fortrolige jeg
diskuterer vanskelige saker med. Jeg
vil tro at mange av problemstillingene
man møter som «legeleder» er ganske
universelle, og at slike nettverk kan
være nyttige for meg og andre. •

Tron Simen Doksrød
Født: 1974
Utdannet: Universitetet i Oslo 2000
Turnustjeneste: Kristiansund
(KIR/MED), Stranda (Distrikt)
Telemark: Startet 2002
Jobbet: Narvik, Nesbru, Kristian
sund, Stranda, Telemark, OUS

Kåret til årets
helseleder
Tron Simen Doksrød er kåret til
årets helseleder i Norge. Doksrød er
avdelingsleder ved Sykehuset Telemark og han mottok prisen av helseminister Bent Høie under en stor
nasjonal lederkonferanse i Oslo 7.feb.

Hva er dine tanker om dette?
3 på operasjonsgangen
v. Arne Runde.
Øivind Skaland

LIS3 ortopedisk avdeling
Sykehuset Telemark
Jeg vil gjerne gratulere
Doksrød med prisen og
synes det er vel fortjent.
Han fremstår som en meget dyktig
og ryddig type.
Hilde Apold

Avdelingsoverlege ortopedisk avdeling Sykehuset Telemark
Jeg vil gjerne gratulere ham
og si at vi er veldig stolt av
å ha han som kollega og
at han har satt vårt
sykehus på kartet. Vi vet
alle hvilken god jobb
han gjør og det er alltid
hyggelig å samarbeide
med anestesiavdelingen.
Stig Kolle

Overlege ved anestesiavdelingen
Sykehuset Telemark
Det er en veldig velfortjent pris,
vi er veldig stolte av å ha han
som leder i vår avdeling. Han er
en respektert leder med stor
omsorg for kolleger og pasienter.

Statuttene for lederprisen
Helselederprisen siden 2007

Å være leder i norsk helsetjeneste er en spennende og krevende oppgave.
Derfor ønsker vi å løfte fram gode ledere ved å dele ut Helselederprisen på
den årlige Lederkonferansen.
NSHs helselederpris skal inspirere og stimulere til økt fokus på nødvendigheten av god og tverrfaglig ledelse i helsetjenesten. Samtidig skal prisen
motivere ansatte i helsetjenesten til økt interesse for ledelse som et eget
fagområde.
Statutter for Helselederprisen:

NSHs helselederpris for god ledelse i helsetjenesten kan gis til en leder,
et lederteam eller institusjon i norsk helsetjeneste. Prisen er en aner
kjennelse og belønning. Følgende områder vuderes:
• En ledelseskultur og/eller filosofi som har hatt positiv innvirkning
på arbeidsmiljøet
• Arbeidsinnsats med sikte på effektiv ressursbruk og god kvalitet
på tjenestene
• Ledelse med et tverrfaglig fokus
• Grunnlaget for tildeling av prisen kan være både et enkeltstående
ledergrep eller en lederkultur utviklet over tid
• NSHs helselederpris kan tildeles uavhengig av om lederen/ledergruppen/
-institusjonen er medlemmer av NSH
• NSHs helselederpris skal inspirere og stimulere til økt fokus på nødvendigheten av god og tverrfaglig ledelse i helsetjenesten. Samtidig skal prisen
motivere ansatte i helsetjenesten til økt interesse for ledelse som et eget
fagområde. Prisen har også til hensikt å skape økt oppmerksomhet i befolkningen generelt om betydningen av at en godt fungerende helsetjeneste i
tillegg til å ha kompetente faglige medarbeidere også må ha gode ledere
• Tildelingen av NSHs helselederpris bestemmes av styret i NSH. Vurderingen
av kandidater vil være konfidensiell og det kan tildeles flere priser dersom
NSHs styre vurderer at flere kandidater fortjener prisen
• NSHs helselederpris består av et beløp på kroner 10.000 NOK,
et diplom og en kunstgjenstand
• NSHs helselederpris deles ut årlig i forbindelse med NSHs Lederkonferanse
Slik nominerer du kandidater til prisen

• Alle kan nominere - leder, lederteam eller institusjoner
• Grunngi kort hvorfor dere mener denne lederen/lederteamet
eller institusjonen skal nomineres
• Gi en kort redegjørelse for hva dette har resultert i på deres arbeidsplass
• Send epost til nsh@nsh.no
• Personer, team eller institusjoner kan regne med omtale i media og må
være representert ved overrekkelsen på NSHs Lederkonferanse
• Bruk denne malen Nominasjon 2019.docx
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Intervju fagdirektør Marta Ebbing
FOKUS:

(HELSE BERGEN, Haukeland universitetssjukehus)
–
–
–
–
–

PASIENTSIKKERHET
REGIONSYKEHUSFUNKSJON
FORSKNING
OVERLEGERS ARBEIDSFORHOLD
LIS UTDANNING

Litt om deg - hvem er du ?
Jeg er lege med grunnutdanning
ved Universitetet i Bergen, turnus
og assistentlegetid på Stokmarknes,
og spesialisering i indremedisin og
hjertesykdommer ved Haraldsplass
diakonale sykehus og Haukeland
universitetssjukehus. Doktorgrad
i klinisk epidemiologi ved Hjerte
avdelingen på Haukeland universitetssjukehus. Også til sammen ti års
erfaring fra helseforvaltningen;
assisterende fylkeslege i Hordaland
2001-2003 og leder og fagdirektør for
helseregistre i Folkehelseinstituttet
2011-2018.
Hva gjør en fagdirektør ?
Jeg er først og fremst leder for en stor
avdeling med ca. 150 medarbeidere
med høy faglig kompetanse som jobber
for å fremme pasientenes helsetjeneste
ved tilrettelegging for forskning og
innovasjon, faglige retningslinjer,
utdanning og opplæring, kvalitet
og pasientsikkerhet. I tillegg jobber
vi med våre IT-verktøy og e-helse,
virksomhetsstatistikk og helsetjenesteutvikling.
Hvorfor ville du bli Fagdirektør
på Norges nest største sykehus ?
Jeg er veldig glad for å ha vendt tilbake
til klinikken, selv om jeg ikke lenger er
brukende til pasientbehandling. Det er
24 OVERLEGEN 1-2019

et fantastisk samfunnsansvar vi har
fått ved regionsykehuset – hvor vi skal
sørge for gode og rettferdige tjenester
til vår befolkning, og for at tjenestene
utvikles basert på forskning, innovasjon
og utdanning av helsepersonell, og gi
pasientene og pårørende medvirkning
gjennom åpenhet, inkludering og
opplæring. Og så hadde jeg lyst til å
jobbe for og med vår administrerende
direktør, som jeg er veldig imponert over.
Hva er forskjellen på hva du gjør
og hva fagdirektøren i Helse-Vest gjør
- hva samarbeider dere om og hva har
du ansvaret for ?
Jeg har ansvar for saker som angår
Haukeland universitetssjukehus, og
regionsykehusfunksjonene spesielt, mens
Baard-Christian Schem (fagdirektør i
Helse Vest) har ansvar for saker som
angår det regionale helseforetaket. Jeg
leder en stor avdeling, og er medisinskfaglig rådgiver for administrerende
direktør ved Haukeland universitetssjukehus, mens Baard-Christian først
og fremst er medisinskfaglig rådgiver
for administrerende direktør i Helse
Vest. Jeg er systemeier for viktige
kliniske systemer som DIPS og
MEONA ved Haukeland universitetssjukehus, mens Baard-Christian er
prosjekt- og systemeier for den regionale
kliniske IKT-porteføljen. Når det gjelder
nye legemidler og behandlingsmetoder

Arne Sunde,
›› Intervjuet av Geirstyremedlem
Of

har vi også forskjellige roller; Baard
Christian gir råd i saker som skal opp i
Beslutningsforum, mens jeg behandler
konkrete søknader fra kliniske avdelinger
ved Haukeland universitetssjukehus
om bruk av legemidler og metoder som
er til metodevurdering. Baard-Christian
har ansvar for regional strategi og
utviklingsplan, for samordning av
praksis og retningslinjer på tvers av alle
foretakene og for funksjonsfordelingssaker. Videre har han ansvar for oppfølging av avtalespesialister og private
som yter helsetjenester etter kontrakt
med Helse Vest RHF. Vi samarbeider tett,
spesielt om de regionale funksjonene
for forskning og innovasjon, og møtes
regelmessig i regionale fagdirektørmøter.
Som fagdirektør - hva er dine tre viktigste
fokusområder for Haukeland i 2019 ?
Pasientsikkerhet, e-helse og forskning
og utdanning. Jeg mener at alle tre
områdene henger sammen; for å ha god
pasientsikkerhet trengs gode og brukervennlige IT-verktøy – altså e-helse, og for
å gi den beste kvaliteten på behandlingen
trengs god forskning og utdanning.
Haukeland som regionsykehus på Vestlandet - hva tenker du er viktig for at vi
skal kunne forvalte denne funksjonen på
en best mulig måte ?
Gode medarbeidere, god ledelse og
riktige systemer og verktøy. Evne til

samarbeid, fleksibilitet og kontinuerlig
forbedring og utvikling. For at vi skal
kunne holde regionsykehusflagget oppe
og yte topp tjenester til vår befolkning,
må vi være serviceinnstilte. Det betyr å
samhandle på tvers i sykehuset, med
andre sykehus, med fastlegene, med
pleie- og omsorgstjenestene i kommun
ene og avtalespesialistene. Så må vi
være gode og krevende kunder av Helse
Vest IKT, Sjukehusapoteka Vest og
Sykehusinnkjøp. Vi må gjøre Helse
Vest til et sterkt regionalt helseforetak.
Og vi må samarbeide med universitetsog høyskolemiljøene, instituttsektoren
og innovasjonsmiljøene i Bergen og
ellers på Vestlandet.
Rambøll-undersøkelsen (DNLF) og
Forbedringsundersøkelsen (HF) viser at
leger i sykehus opplever et høyt arbeidspress, har liten autonomi, og opplever
liten mulighet til å påvirke eller styre sin
egen arbeidsdag. Hva tenker du om
denne utviklingen ?
Jeg er ikke mest bekymret for at leger
rapporterer høyt arbeidspress – jeg tror
leger flest liker å jobbe hardt og mye.
Men at de rapporterer liten autonomi
og liten mulighet til å påvirke eller
styre sin egen arbeidsdag er bekymringsfullt. Det er klassiske tegn på
fremmedgjøring som kan redusere
legene til «produksjonsarbeidere» uten
indre motivasjon eller arbeidsglede.

Legene er i en unik posisjon overfor
andre mennesker – med muligheten til
å virkelig gjøre en forskjell for folks liv
og helse. Dette må vi aldri glemme, og
legene og deres ledere i sykehuset må
sammen finne gode løsninger for å ikke
skusle bort dette utgangspunktet.
Ryggraden i pasientbehandling på ett
sykehus er overlegene/spesialistene hva mener du kan gjøres for at arbeidshverdagen deres blir bedre?
De må få bedre verktøy til å få jobben
gjort, til å henge med i den faglige
utviklingen og til å gjøre de riktige
prioriteringene. De må lett kunne få
tilbakemelding på egen innsats, ved
oppdatert statistikk og analyser.
Leger bruker stadig mer av sin arbeidstid på ikke-pasient arbeid og «plunder
og heft» IKT-verktøy: trøblete E-resepter,
E-journaler som ikke kommuniserer
med E-kurver, dialogmeldinger med
kommunehelsetjenesten, osv. E-helse er
ditt ansvar, hvordan tenker du at legenes
arbeidshverdag kan av-byråkratiseres ?
Vel, kravene til dokumentasjon og
kommunikasjon og samhandling ligger
der – i lover og forskrifter som vi må
følge. Til sammen er det ment at dette
skal bidra både til kvalitet og pasientsikkerhet. Så vi kommer ikke utenom.
Men systemene kan alltid forbedres.
Som regionsykehus er det viktig at

vi tar føringen for å få de viktigste
systemene til å virke – for eksempel
DIPS og elektronisk kurve (MEONA).
Da må vi være gode sparringpartnere
for Helse Vest IKT og andre IKT-
leverandører, og klinikerne må stille
opp som brukere av IT-systemene i
programmer og prosjekter. Lederne må
da legge til rette for at klinikerne kan
delta. Min erfaring er at det å investere
i gode brukermedvirkning i digitaliseringsprosjekter gir gevinst i form av
gode systemer – altså med mindre
plunder og heft. Som fagdirektør har
jeg systemeieransvar for alle e-helsesystemene i Helse Bergen, og jegtrenger
hjelp fra klinikere som bruker systemene
i sin daglige kliniske praksis. Det er altfor
lenge siden jeg brukte disse systemene til
at jeg skjønner problemene og mulighetene systemene gir. Ellers er det
viktig at vi markerer oss på de nasjonale
arenaene. En god del av systemene
utvikles og driftes nå (heldigvis) nasjonalt
– som e-resept. Det er langt fra Bergen
til Skøyen, men vi har absolutt muligheten til å påvirke. Vi har tross alt ikke så
store problemer som Oslo universitetssykehus har – ref. overlege Torkel Steen
sitt innlegg i Aftenposten 4. januar 2019.
Haukeland har de siste år opplevd flere
alvorlige svikt i pasientbehandling - er
vi gode nok på pasientsikkerhet ?
Med de siste alvorlige hendelsene
friskt i minne, må vi vel slå fast at vi
kan bli bedre. Det er derfor pasient
sikkerhet er mitt første fokusområde
for 2019. Men den som tror at vi aldri
kommer til å gjøre feil igjen, at våre
systemer alltid kommer til å fungere
perfekt, vil bli skuffet. Vi holder på
med farlige ting i komplekse systemer,
og vi kan ikke helt sammenlikne våre
prosesser med industrielle prosesser.
Det er ikke slik at vi kan legge inn
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a lgoritmer og retningslinjer for alle
tenkelige kombinasjoner av pasienter,
symptomer og tegn, diagnoser, personell,
pågang, kapasitet, lokaler, legemidler
og utstyr. Men vi kan jobbe mer med
systemene, arbeidsprosessene og
kulturen. Dette er et ledelsesansvar, men
vi trenger også hjelp av medarbeiderne
– gjennom godt medarbeiderskap og
samhandling med tillitsvalgte og vernetjeneste. Da er overlegene, som rollemodeller for de yngre legene og medisinstudentene, en særlig viktig gruppe.
Overleger som generøst deler av
sin erfaring og kompetanse, som
superviserer, veileder og gir råd, som
i vakt skaffer seg oversikt og som svarer
på bavkaktcallingen med «hva kan jeg
hjelpe deg med?». Rollemodeller som
gir de yngre og mindre erfarne den nødvendige tryggheten i arbeidssituasjonen.
Sikkerhet er en fellesnevner mellom en
flytur og en operasjon. Mens flysikkerhet
alltid har topp prioritet, så havner pasientsikkerhet ofte bak økonomi og drift.
Hva kan gjøres for å øke betydningen av
god pasientsikkerhet i klinisk drift og
pasientbehandling ?
Jeg er ikke nødvendigvis enig i påstanden
som fremsettes i dette spørsmålet. God
pasientsikkerhet er god klinisk drift som
gir den beste økonomien. Når det gjelder
operasjoner har vi prosedyrer for trygg
kirurgi som skal følges. Der inngår sjekklister etter modell fra flysikkerhet. Da
må vi følge disse prosedyrene. Kjernen
er at alle i et operasjonsteam skal være
sikker på at alt som ligger i sjekklisten
er utført før operasjonen starter. Riktig
pasient til riktig sted, tid og prosedyre.
Hva er den viktigste enkeltfaktoren
for god pasientsikkerhet ?
Det er vanskelig å peke på en enkeltfaktor, men hvis jeg må, blir det god
ledelse på alle nivåer.
Hvorfor bruker ikke leger avvikssystemet vårt (Synergi) godt nok - hva kan
gjøres for å bedre meldekulturen i en
travel klinisk hverdag ?
Jeg vet ikke nok om hvorfor legene
ikke bruker Synergi, og er derfor i ferd
med å skaffe meg oversikt og kunnskap
om dette. I utgangspunktet tror jeg noe
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dreier seg om meldekulturen blant
leger, og noe dreier seg om at systemet
er sub-optimalt satt opp både teknisk
og organisatorisk. Et velfungerende
avviks- eller forbedringssystem er en
forutsetning for å holde oversikt og
internkontroll. Så vi må få med oss
legene i dette arbeidet.
Vi investerer for mer enn en mrd i året
i nybygg og MTU - kan man investere
seg til god pasientsikkerhet ?
Gode, moderne bygg og godt medisinskteknisk utstyr er nødvendige men ikke
tilstrekkelige forutsetninger for kvalitet
på pasientbehandlingen og pasient
sikkerhet. Ved Haukeland universitetssjukehus har det vært god økonomistyring i mange år, som gjør at vi har
kunnet gjøre systematisk og planlagt
utskifting av bygg og utstyr. Det vil
alltid være nødvendig å prioritere
mellom denne typen investering, og
flere folk på jobb. Med gode bygg og
godt utstyr kan hver av oss arbeide
bedre og mer effektivt.
Forskning er av våre fire hovedoppgaver
gitt av Stortinget og vi bruker stadig
mer på forskning. Hvis du måtte velge
- kvantitet (øke antall doktorgrader og
publikasjoner) eller kvalitet (kun de
beste får midler) ?
Jeg tror jeg ville valgt kvalitet. Men i
tillegg må vi ha system som sikrer at
talenter og nye ideer slipper til – selv
om de ikke er blant «de beste» målt i
publikasjonsliste.
Klinisk forskning er etterlyst på nasjonalt
nivå. Hva skal til for at flere klinikere
får forske ?
For det første må sykehusene legge
godt til rette for at klinisk forskning
kan bli en naturlig, integrert del av god
klinisk praksis. Forsknings- og utviklingsavdelingen skal blant annet sørge for at
regionsykehuset kan bli bedre på klinisk
forskning, så her har jeg et ansvar. For
det andre må forskning ikke være til
hinder for god spesialistutdanning. Når
helseforetakene selv skal ta seg av LISutdanningen, er det en gyllen anledning
til å innlemme forskning i systemet. For
det tredje må tilgangen til helsedata og
biobanker forenkles og forbedres, slik

at forskerne ikke må bruke for mye
ressurser på byråkrati og infrastruktur
for forskningen.
Ny LIS-utdanning er på trappene. Dette
innebærer nye oppgaver for overlegene
med veiledning og supervisjon. Hvilke
muligheter gir dette oss, også sett i ett
regionsykehus-perspektiv ?
Jeg tror det er riktig at helseforetakene
selv bestemmer innholdet i og omfanget
av spesialistutdanningen i sykehusene,
når det er helseforetakene som faktisk
skal sørge for nødvendige, rettferdige og
gode helsetjenester til sin befolkning. Det
er en stor mulighet for foretakene til å
planlegge og gjennomføre utdanningsløp som kan sikre god og stabil tilgang
på kvalifisert legearbeidskraft til sykehusene. Jeg er imponert over det store
arbeidet som er gjort med strukturen
for spesialistutdanningen i Helse Vest
gjennom RegUt-prosjektet. Dette har
vært et vellykket samarbeid mellom
helseforetak, fagmedisinske foreninger
og spesialitetskomiteer mv., og har
resultert i omfattende planverk og
system som skal tas i bruk i hele
regionen. Overlegene har alltid drevet
med veiledning og supervisjon av yngre
kolleger. Nå blir dette satt i et bedre
system, og både utdanningsansvarlige
overleger og andre overleger skal få
avsatt tid i arbeidsplanen til å drive med
veiledning og supervisjon. Regionssykehuset har et særlig ansvar for å
samarbeide med alle de andre helseforetakene om utdanningsløp som sikrer
god gjennomstrømming av spesialister
både innen regionssykehuset og i hele
regionen. Mange av LIS vil trenge å
arbeide perioder ved regionssykehuset
for å få oppfylt sine kompetansemål.
Dette gir den store muligheten til å
sikre kvalitet på og samarbeid om
LIS-utdanningen i hele regionen.
Hvis du som fagdirektør fikk en mrd
kroner og måtte sette dem kun på ett felt
- forskning, beredskap, IKT eller kreftbehandling - hvilket ville du valgt ?
Da ville jeg valgt forskning! Så ville jeg
rettet forskningen inn slik at den ga oss
nødvendig kunnskapsgrunnlag for riktig
beredskap, gode IKT-systemer og den
beste kreftbehandlingen. Kinderegg! •

Ny boligrente

1,95 %*
1,90 %** om du er
under 34 år

Du trenger ikke lete etter
en bedre boliglånsrente.
Legeforeningen har
gjort det for deg.
I samarbeid med Akademikerne Pluss har Den norske legeforening forhandlet
frem ny og forbedret bankavtale for medlemmene. Som kunde i Danske Bank får
du personlig rådgivning tilpasset dine individuelle behov, planer og ambisjoner
– nå og i fremtiden. Når og hvordan du ønsker å møte banken er opp til deg.
Les mer på danskebank.no/legeforeningen eller ring oss på 987 05550
*Boliglån: 1,95 % nom, eff.rente 2,01 %, 2 mill., o/25 år, totalt 2 542 046.
**Boliglån Ung: 1,90 % nom, eff.rente 1,96 %, 2 mill., o/25 år, totalt 2 527 517. Pr. 02.01.2019.

Faktaundersøkelser:

Grunn til bekymring?
Statistikk fra Domstolsadministrasjonen viser at konfliktnivået i norsk arbeidsliv øker1.
Det samme gjør køen av arbeidsgivere og arbeidstakere som vil prøve saker for retten.
Situasjonen åpner for alternative metoder for konfliktløsning, og markedet av tilbydere med
ulik profesjonsbakgrunn er i vekst. Det er ikke mange lover eller retningslinjer som jurister
og/eller psykologer må ta hensyn til når de tilbyr «faktaundersøkelser». Metodens faglige,
juridiske og etiske forsvarlighet er i liten grad undersøkt. Diskusjoner om metodens
forsvarlighet har inntil nylig vært mer eller mindre fraværende. Her vil vi med utgangspunkt
i tidligere studier og et pågående forskningsprosjekt se nærmere på noen kritiske
utfordringer ved fataundersøkelser som metode for konfliktløsning.

››

Av forsker Bitten Nordrik og
seniorforsker Heidi Enehaug – AFI/OsloMet

Konflikteskalering og håndtering

Som det fremgår av boken Varme
konflikter i arbeidslivet (2018) er det
i enhver virksomhet mange kilder til
frustrasjon med potensial for å kunne
utvikle seg til konflikt. Det er et rikt
jordsmonn for verdi- og interessekonflikter når mennesker med ulik bakgrunn i fellesskap skal skape resultater,
gjerne med knappe ressurser. I konfliktlitteraturen er det høy grad av
enighet om at konflikter har en tend
ens til å følge et bestemte eskaleringsmønstre (van de Vliert, 1998). I for
bindelse med det nasjonale prosjektet
«Jobbing uten mobbing» utarbeidet
forskerne Sørensen og Grimsmo (2006)
en såkalte tiltakstrapp. Her ble det skilt
mellom ulike konfliktnivåer samtidig
som det under hvert nivå ble spesifisert hensiktsmessige konflikthåndter
ingsmetoder. På «grønt» eller fore
byggende nivå finner vi eksempelvis
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arbeidsmiljøundersøkelser. Formålet
med en typisk arbeidsmiljøundersøk
else er å kartlegge det generelle arbeidsmiljøet med tanke på å avdekke risikoforhold og områder som bør forbedres.
Godt gjennomførte arbeidsmiljøundersøkelser kan fange opp frustrasjoner
på et tidlig tidspunkt og brukes som
utgangspunkt for tiltak som forhindrer
at uenigheter utvikles til konflikt.
I tiltakstrappen listes faktaunder
søkelse opp som et mulig tiltak på rødt
nivå. En faktaundersøkelse er en form
for gransking der formålet er å finne ut
om en eller flere personer kan ha brutt
arbeidsmiljølovens bestemmelser. I
slike tilfeller er fokus på det individuelle arbeidsmiljøet for å finne ut hvordan den eller de involverte har opptrådt. Ofte blir vitner intervjuet. Mellom
grønt og rødt nivå i tiltakstrappen finnes
en rekke andre tiltak. Våre studier
indikerer at konflikthåndteringstiltak

på lavere nivåer i liten grad benyttes
før faktaundersøkelser iverksettes2
(ref ). Det til tross for at konfliktene
gjerne kan spores tilbake til saklig
uenighet knyttet til arbeidsmiljø
forhold.
Faktaundersøkelse og gransking

I utgangspunktet er det ikke noe regelverk som styrer hvordan granskinger
skal gjennomføres, og praksisen er svært
ulik. Jusprofessor Johan Giertsen kritiserte i sin tid granskingen av Yssen/
Valla saken, og utga i 2008 en bok
om dette. Boken kom til å prege den
offentlige debatten om temaet så vel
som advokatforeningens «Retningslinjer
for private granskinger». Disse retningslinjene er grunnleggende for alle
undersøkelser som har til formål å
avklare: «… faktiske forhold og analysere
årsaker, herunder ta stilling til om det
foreligger systemfeil, eventuelt er be-

16

NY HET ER
Fredag

MEN INGER
N
KLASSEKAMPE

N
KLASSEKAMPE

MEN INGER
16

Fredag 11. januar

erne finner du
De verste rævslikk
på veiene.
i Dagbladet
Marie Røssland
eliteprosjekt.
Jeg driver ikke noe si verken
kan
Jeg tror ikke man eller Kjell
om meg, Siv, Trine
tanter for
Ingolf, at vi er represen
på vår
elitene, med tanke
bakgrunn.
Dagbladet
Erna Solberg til

OVERHØRT

2019

KRONIKK:inkludert mellomrom.
Maks 5000 tegn
to.
Legg ved portrettfo

KRONIKK
&DEBATT

DEBATT:tegn inkludert mellomrom.
Innlegg: 3000
g: 1000 – 2000 tegn.
Replikk/kortinnleg

klassekampen.no
å
E-post: debatt@
er seg retten til
Redaksjonen forbehold
forkorte innlegg.

Tollef Mjaugedal

en.no
tollefm@klassekamp aktør
Kronikk- og debattred

Carline Tromp pen.no
carlinet@klassekam
Redaksjonssekretær

Fossum
Hedda Lingaasen.no

11. januar 2019

ting, og jeg
Det lages dårlige
r frem i
at kommensavner at det komme noe dritt,
Det er problematisk
mindre opptatt
lyset. Om jeg levererpåskrevet
tatorene har blitt
vil jeg ha mitt pass Hauger fra
av klikk.
til
Tellef Solbakk Raabe
Raymond Teigen seg flere
journalisten.no
Beglomeg ønsker
elser
dårlige musikkanmeld
nelt stå med
Bøker skal tradisjo
se er en
identifikan
forargel
Vår moralske
ryggen ut, så man det er.
begrenset ressurs.
sere hva slags bøker Karl-Fredrik
Vårt Land
Håvard Nyhus i
Samfunnsgeograf
Tangen til NRK

Kjør debatt
Har du noe på
hjertet

HELSEKJØP

raktisetoppsjefer. Privatp
r Kristin
rende domme
te DNB-sjef
Veierød frikjen
2016 etter
Rune Bjerke i
-skandalen.
lk
Panama Papers
Petter Gottscha
ansatt i
Dommerne er
aer som påtar
konsulentfirm
med å etterfor
seg oppgaven
dømme persoske, påtale og
g. Dommerne
rende
ner mot betalin av at tvil
En privatpraktise
advokat fra et
ROVDYR Guthu
er ikke så opptatt
dommer er en
mistenkt til
Maria Jeanette
en revisor fra
skal komme en at du mest
advokatfirma,
en
eller
gode. Det holder
et revisjonsfirma
skurken. Altså
et konsulentsannsynlig er
konsulent fra
nlig at du
i hver
engasjert av en
at det er mer sannsy
firma som blir
er
I årevis har vi dratt ser, med
privat virksom
enn at du ikke
offentlig eller
- er skurken
vår ende av interes
er dommer
øke og konklu
Vi har
skurken. Ofte
het til å unders
ulven som tema.
fra ulike
det er
Hvilke
basert på synsing
dere i en sak der
aldri blitt enige.
misligheter og
er finnes?
kilder.
mistanke om
varige løsning r for ville
.
påstand
påstand står mot oppfattet
Nasjonalparke
blir
som kan
Det er nå flere hundredomKonklusjonen
dyr er en løsning store
rende
To
privatpraktise
som en dom.
fungere i Norge. en i
Til samraktiseog
mere her i landet. flere
Helt siden privatpFougner
parker, en i syd
det
r Jan
sammen
menligning er ansatte
rende domme
nord, eventuelt
g
er Gerd-Liv
Finland, vil
hundre offentli
avsatte LO-led
ter,
med Sverige og
det vært en
. Områdene
dommere i tingret Valla i 2007, har
berike Norden
i fred vil
lagretter og høyeste
sterk vekst i antall
der ville dyr levernaturiner antall
renfor
rett. Kanskje
privatpraktise
gi et eldorado
rende
som
raktise
privatp
turister
de dommere.
teresserte og
med
Sistnevndommere i ferd
søker urørt natur.
å passere antall
Dommer Helge
te blir bare flere.
offentlig ansatte
e dømte
Kvamm
det
vil føre til
dommere. Er
byggmester Harald
Nasjonalparkeneinternasjoring?
grunn til bekym
Langemyhr for
at vi overholder vi har
Mitt svar er ja.
svindel mot Oslo
nale forpliktelser onvenkommune i 2008.
undertegnet (Bernk andre
For det første fører
unngår
Senere ble Langesjonen), og vi
av
i
on Norway»
privatisering
myhr frikjent
lands «shame
en
ader som
rettsoppgjør til
tingrett og
Oslo
utenfor ambass
der
n vi
tvilsom praksis
tilstått en millioreaksjon på hvordaVi kan
for
de som betaler
nerstatning fra
behandler rovdyr.
kan få
er
primitive og
rettsoppgjøret
staten. Domm
legge bak oss
Mange private
r for å
det som de vil.
Pål Jæger-Pederinhumane metode ene og
tterforr kan virke som
sen ga i 2013 private
kontrollere bestand ing vi
for at domme
k.
skylden
bestillingsver
sker Ola Thune
få en rovdyrforvaltn
et problem
nes penger
av.
Dernest er det
Stavanger kommu Dommer
kan være stolt i Italia
hemmenet.
at dommer holdes
hadde forsvun r avsatte
Utenfor Roma
bestilleren av
områder med
lige, ofte fordi
Elisabeth Rosche rektor ved
beiter sauer i
det en
e
dommen kaller
Rune Grahn som ående skole
ulv og bjørn. Gjeternunder
Manglende
«personalsak». til mistanke
Skedsmo videreg r dømte
bruker store hyrdeh
med
transparens fører skjult av
i 2013. Jan Fougne strikt i den
som vokser opp er
holdes
politidi
noe
forsvar
and
at
om
Hordal
sauene og
er-saken i 2015. tvilsomme grunner. Private
egen.
såkalte Schaef
flokken som sin for
også skjult
Helsingeng
dommer holdes
Dommer Anne
Sauene er trygge i dette
, selv om det er
rene Richard
ring
overfor politiet
avsatte direktø
rovdyr. Opplæ
straffbare
Wien Espen i
som
klare bevis for
Olav Aa og Pål
kunne tilbys folk beite i
r kan
Dommer Jan
handlinger. Grunne er redd
Telenor i 2016. avsatte
ønsker å la husdyr utenfor)
heten
(og
være at virksom me eller å
Erik Gran Olsen
nasjonalparker
bud Einar
omdøm
erstatningsav
fra
erneom
tap
for
støtte
hovedv
med
der de selv
s utlendingseningen sau
starte en prosess Dommen er
Sagli i Politiet
pengene – siden
l.
er Anneikke har kontrol
het i 2016. Domm Eidissen
blir tatt.
s eiendom, og
nn-løsoppdragsgiver
Cathrine Grande
En slik vinn-vi
ver seg
Helge
mot
fraskri
isjef
løft
gi oss et
konsulentene
avsatte økonom kommune i
ning vil18
melde eventu
ad
natur, liv og
ansvaret for å
Moen i Grimst
den verden av
forhold til
etter å
elle straffbare
2018.
miljø vi streber tilbake.
Noen
og bringe
politiet.
Ikke alle blir dømt.
bevare MENINGER
t – særlig
Guthu,
Maria Jeanette
blir også frikjen
Kongsberg

Gi ulven
en park

AGDERPOS

Abonnemen
t kundeservice
@agderposte
Annonse annon
n.no
ser@agderpo
sten.no

Agderposten
arbeider etter
regler for god
Vær Varsom
-plakatens
presseskikk.
Pressen
(PFU) er klageor
gan som behand s faglige utvalg
sen i pressee
ler klager mot
tiske spørsm
presål.

@agderposte

n.no

UNDERSØKE

Ståle Einarsen
har her i
Agderposten
8. august forklart hvord
an faktaunder
søkelser skal
gjenn
Men han forho omføres.
lder seg ikke
praksis. Han
til
tar ikke ansva
for hvordan
r
metoden blir
misbrukt i praks
is. Jeg prese
nterte tallrik
e eksempler
her i
avisen 17. juli,
men Einarsen
svarer at «unde
rtegnede har
ikke deltatt
i noen av de
sakene som nevne
s og kan derfo
ikke si noe
r
om det faktis
ke
innholdet i
disse saken
e».

t til å
har stor mulighe i kø for
SAL: Forbrukere
kere
ALL MAKT I DENNE Arne Øgaard. Her står newyor AFP/NTB SCANPIX
FOTO: TREVOR COLLENS,
mobilisere, skriverpå Macy’s.
Black Friday-salg

2018

KONTAKT OSS

37 00 37 00

Hva med å se
tte

flikter?
skal granske kon
ver oppstår når de
øker. Hvilke fallgru
re
me
dom
de
tiseren
Antallet privatprak

: Kan
ULV I NASJONALPARK
friluftsfolk.
bli et eldorado for

Fredag 10. august

er

ENE/FAKTA

»

dette.
motdette.
segmot
reservererrseg
renreservere
innsenderen
mindreinnsende
medmindre
tryktmed
blirtrykt
esseblir
e-postadresse
rense-postadr
Innsenderens
stoff.Innsende
innsendtstoff.
ikkeinnsendt
normaltikke
honorererrnormalt
penhonorere
Klassekampen
Klassekam

g
Dom på bestillin

n.no/mening

? Skriv til debatt

TE SIDE
MER DEBATT NES

heddaf@klassekamp
Redaksjonssekretær

agderposte

Meninger

17

TEN

Utgitt av Agder
posten AS
Grunnlagt av
Jens Svendsen
i 1874.
Opplag: 19.006

Sjefredaktør
og administrere
nde
direktør: Øyvind
Klausen
Nyhetsredakt
ør: Katrine Lia
Redaktør: Yngva
r Carlsen
Redaktør: Oddva
r Paulsen

LSER

seg inn i sak
ene?
Det er for så
vidt greit for
at Einarsen
meg
setter likhet
mellom faktau
stegn
ndersøkelse
gransking,
men det skylde og
at ingen av
s nok
metod
kret. Ved foran ene er foranha oppdaget kring ville han
at metodene
forskjellige
er
, fordi de har
bruksområd
ulike
er.

Jeg foreslår
at
erer Anne-CathEinarsen evaluinarsen: Hva
dissen og Olve rine Grande Eimed å sette
Kristoffer Steinseg inn i
set i Tinias
sakene ved
faktaunders
å
skaffe seg
økelser
i Grimstad
rapportene
kommune
faktaunders
det siste
året med hans
økelsene? Jeg fra
egne kriterier
alle rapportene.
har
at «man i en
om
godt utført
I begynnelsen
faktaunder
søkelse skal
av juli skrev
varsler Ragna
dokumentere
enter,
både selve
mellom produs rer,
r Holvik her
under
søkelsen,
sen om en
i avifremkomne
gründere, investo ere.
faktau
dokumentas den
Grimstad komm ndersøkelse i
jon, de
vurde
arbeidere og forbruk
ringer
vil
RETTFERDIG
une
nytt
som
som manglet mandat,
Gleden av å skape
den kunnskap ble gjort, samt
manglet interv
HANDEL
til stede.
man benyt
være
mang
ju,
fortsatt
let
Øgaard
sine
dokum
ter i
Arne
vurderinger
glet imøtegåelseentasjon, manspent på karak ». Jeg venter
s vil
terene han
port og mang , manglet rapEn rettferdig varepri
disse Tiniavil gi
erøhøyere på
let tiltak. Einar
rapportene.
sen, har du
kunne bli langt
I 2016 påpekte forbrukat
Stryk?
lest det innleg
tområder enn
Døving
PROFESSOR
mange produk
konom Runar
get?
ta over
Jeg beklager
KRANGEL:
betaler i dag.
Professor Ståle
Petter Gottsc
at jeg dro inn
det vi i Vesten
forbrukerne kunne
halk.
ere vil ha Karl Meidel Johan
Einarsen (bildet
tredjeperso
organiserte
sen har her
ns karakteristi en
Ikke alle forbruk
) blir sterkt kritise
verden hvis de
komi- avisen skreve
Einarsen som
konkluderte
kk av
rt av artikkelforfat
t en rekke artikl i
å følge aksjons
til
råd
seg – men han
«blan
må
hvor han proble
t de fremste
teren, profes
er
linger. Slik
gjorde dette
på dette feltet,
sor
FOTO: SIGVE
teenes anbefa
matiserer Sol- versitet i Bergen tydeli
med at de ikke
AMUNDSEN
var en
overgangspe- heims praksis
gvis får
/ SAMFOTO
nalt» i mitt også internasjohøre om
det være i en
fordi forbrukerne gruppe.
som rådm
debattinnle
en
er de rikestenår hun iverks
ann faktau de positive sidene ved stad kommune. Stude
gg 17.
juli. Den karak
riode, men det
ntene ga
kategori og ikke
etter faktau
ndersøkelse
tid
teristikken
kjøper det søkelser i
sielt
nder- stude
r, får mine Grimstad-granskerne
kjenkommunen.
En dag må imidler de er en vi støtter når vi
nter ved
dårlige presevitenskapelige. Einarsens ner han seg nok ikke
karakterer.
at
Einar
billigste. Disse
har du lest
Handelshøy
igjen i.
ntasjon bekre
forbrukerne forstå
de innleg gene? sen, skolen BI høre
fter faktaendringene Men
om de negat Alle som
undersøkels
Petter Gotts
gruppe med
ive Jeg har
e som en hjemm
starte iEinar nei, dette kjenner ikke sidene ved granskinge
chalk ,
snekret metod
etterlyst vitens
e- for tiden
sen til. I motse
har penger, kan
r. Mine grunn
stor makt og at
stude
men
,
nter
e.
kapel
profes
At man ved
morgen Einar
blir lært opp
ig bruk av
sor ved Depar
lag for faktau
deres maktsen som selger tning til tisk evalu
til
of Criminal
tment
metoden skal
ndersøkelse
kan få ting det vil selv-dersø
ering av grans kri- som metode.
Justice, Univer
faktaunta
rekke
en
middel er
Jeg
hensy
kelser
en
sity
kings- tidlig
Cincin nati,
oppfa
rapporter.
of
, driver jeg
sagt kreve
USA.
Mine stude
til å skje.
ere statsministe tter ikke ting med n, har heller ingenkritisk til
forskning på
penger. Alle
nter har
metodens foran
nå evaluert
granskinge
mental
r Bondeviks
har
involv
r.
80
å gjøre. Advok
som
kring
Einarsens
ering som
er blitt lullet
studenter ved Mens rapporter, inklu granskings- skape
ting til å
atforeninge
oppvåkning. Vi
lig grunnlag. et viten- retningslinj
penger kan få
dert BDOs
Uni- Hjorts
ns
eid er
at det eneste
er for grans
og nevne
granskinge
inn i troen på
skje. Et slikt samarb
r høringsutta Einarsen er heller
r i Grimkjøpe billig
ing for
ikke vitenskapelkinger
lelser,
de er norm
fornuftige er å
ikke en erstatn
ig foralt heller ikke men ankret, så man
Heldigvis
men et
kan kanskje
og å selge dyrt.
politisk makt,
spe- Einar
si at
begynt å
sen er i godt
har stadig flere
nødvendig tillegg.
selska
ved
p.
rollen
bryte ut av denne handline vil være
sine
å ta ansvar for
En fremgangsmåt
grupper
må gå foran
ger. Men noen
å danne aksjons eller en
erorganisaog danne forbruk grupper.
innen en bransje av en
sjoner og aksjons
begrenset sektor gruppe
støtte opp.
Riksmedia kan
bransje. En aksjons kreve
vil
Valg av sstudie
for klesbransjen
enes
at verden
er
retning på videre
bedrift
Mange forvent ende
fullt innsyn i
gåden skole er et viktig
produksjonsfor elever å
ledere skal stoppesynesog
virksomhet, i
valg, og mang
bytte studie
og
mingen det
retning fra
e espesialise
globale oppvar ig verden. er vanskelig å beste
arbeiderens lønnstudi- Gjenn
rende
seg for hva
, hvilke
fer ofte
mme
om fem
må bruke lenger til yrkesfag, uten at
skape en rettferd ledere
arbeidsforhold
avsatt, blir toppsje HENNING BRATLIE
som de skal velge. Det
de at vi mene år har Høyre i regjer
gjøres og
tid på å fullfø
fått mange sjefer
rart.
er ikke
ing vist sialise
FOTO: TOM
gående – slik
r alvor med
Det finnes ingen så dette
klimatiltak som
re viderende dommere har Panama Papers i 2016.
overde tidligere
vår yrkesfagssa
elle
ring til yrkes
aktisere
gjøre
å
sing. Tidlig
til
eventu
privatpr
n
makt
etter
måtte.
har
hvorda
fag er enda
ere har vi
HELDIGERE: Mens Bjerke da han ble gransket
eid med
et
eres. Kartleghevet lærlin t- tiltak som bidrar
et er et stort
skuddet. Vi
r og faktaunalene. I samarb
skudd dispon
til å løfte yrkes viktig
Disse eleven
gtilvalg, og det
erhar skjerpet
skingsrapporte jeg også
kan
ere
frikjent – som Rune
nkontinu
vil
e
forbruk
allere
Rådma
er
ikke
fagene,
.
erte
kravet til bruk og sørge for at vi får
av lærlinger
heller de
gingsarbeidet
Deuvanlig at
dersøkelser, som
trenger i fellesf de har hatt de timene
utdannet de
jobben sin tilbake hadde en
for
slik at alle organis t utrette mye.
i 2017.
ge feil. Netto folk opplever å velfagaroffentlige anbudbedrifter som vil vinne beiderne vi trenger for
agene – norsk
dem. For
i min kronikk
de derimo
lig offentliggjøres pengeskjønte at hun
omtalte
kropp
pp
nen
assene
de dømte med
derfor
fremtiden. 17
,
med
søvin
engels
i
sin
bra for den
og antall lærlin
med ordninger
møtepl
er
g og samfu
hun gikk
rådmannen
Det er
enkelte, bra ber 2018
kan kanalisere
nnsfag – og k, fentlig sektor har
ger i of- bra
som gjør det det viktig nå bruke
ritts- nye sosialeder forbruk
så dårlig sak at
til
eksempel ville
isjefen
bestemere
økt kraftig.
10. desemfor bedriftene og
tiden som
kan eleven
mulig å omfor samfu
ne svært
flere grunner
til de mest fremsk .
være
økonom
me
kan
langt
makt
kommu
er
seg.
v
ad
betale
Mandag
er
nnet.
Vi
å
Det
e mer
på
satt
skal gi
fagene i det
Grimst
r initiati
hetene
hva er
han frafalt
økonomisjeandre året på av til disse fellesfagene praksis tidligere og
samles og utvikle
vennlige virksom følger
bekymring. Men e viktigst
lønn i to år dersom
gjerne bli kvitt
yrkesfaglig
gjøre
å lære seg det
verden, og
isjepå yrkesfag
som ikke
endreElever
er
Kanskj
vil
økonom
e
en?
pensu
som
Bedrift
fordi
let.
mer yrkesr
som
For første gang
løsning
met de gikk
søksmå
fen i 2018,
mens de gikk
arole kan har begynt på yrkes
kundene. I
om at de som
om ulovlige
er det like mang ettet. Turid Kriste
deres hovedplengei alle
opp vil miste
fag har Det
på studiespesia glipp av som velger
er prinsippet
land,
fen hadde varslet nen, som
nsen,
skal
t kunnet
vil mare
ere enkel
en
elever
aldri
yrkes
sak
private
betyr
Forbruk
en
prosess
er
liserin
bytte studie
fag som
Stortingsrepr
ning, uten
være:
denne
at det blir enkle
g.
undersøker
For det sjette
innkjøp i kommulegge bak
retat de har måtte
esenta nt, Høyre
ns ensidige
e som
illy Amundre å velge på serende. Det er bra, og studiespesia
liforen dere! igjen. Nå
kedsøkonomie
t ta ett år om nytt hvis man finne
konkludere saken.
viser som Per-W av og
dommer en tjenest
rådmannen ville
gens løft for
Øgaard,
ranse og
r ut at man
Arne gjør
regjer
ofitørene
ønsker en yrkesf
Det virker at rtregjer
inEidissen ble
en
Peter Gottschalk,
yrkesfagene
vekt på konkur
heller
Moss ingen det like enkel
leveres av rettspr , Deloitte,
frem
seg. Konsulent
gi, BI
aglig utdan
utstyrer.med kan trykke på
kremmeri bli
t
sen erfunge
ning. de tvinges til å vise
felle en dom
professor i IT-strate i.no
hemmelighets
de
online.no
Wiersholm, KPMG konsuAMPEN
engasjert til å
som han
ngen styres
aroegaa@
skapet;
peter.gottschalk@b
Moen.
andre
volden som
KLASSEK
på-knapp, det passer ham. t
utdatert. Utvikli
ktenÅoggjøre
PwC, Tinia og
over økonomisjef
vodoo.
samarbeid
indit domer gode
rat som
klassefora
såre. Det er av såret
i større grad i
ll i Dagblade
uttrykkerdet enklere å akku
lentfirmaer. Det å felle
Rådmannen benytte
AMPEN
gå fra
Ramnefje
DEBATT
Ord kan ikke
rafi
på
økonomisjeGeirstudie
vanligvis bare e forakten som
Agderposten
KLASSEK
spe- ut eller ei
penger å tjene
men til å si opp
samm
forbeholder [sic] Gi meg et fotog
t
Den
».
den
gransaksøkte
,
rund
på
stasg
seg
liv
«såre
isjefen
rekte
ein
basert
med fullt navn,
retten kan
til å bare
mange
dommer
fen. Økonom
forkortetlig
adresse og telefon
Kan du vera å vera staseleg
sint.g,Ord
innleg
nen for å få
ditt. Ord
ødelagt så
publis
etter å gjøre
uten
numm er egen
deretter kommu
dem i som
e. erehar
Send og drep
stasjente
ogforts
som er såret er.
på nett, samt
get som e-post
meg, ogavis
e, knuseinnleg
og Tid
lagre
?
til: debatt
ig mer.
enepubliskledd
ert stoff
kan ikke stikk Jan Atle Andersen
@agde
un spør i Dag
det, stad
elektro
reaksjon
s omrposte
n.no.
på
Kristin Fridt nisk. Innlegget skal unders
Psykolog
r for mye, g
Édouard Loui vestene» i Frankkrives
folk sutre

KRONIKK

E

Forbrukere i alle
land, foren eder!

INNSPILL

Enkelt å bytt
e til yrkesfag

Ofte er
dommer
basert på
synsing fra
ulike kilder.

D

eller dom, har
siktelse, påtale
rende noe
har de privatikke privatpraktiseFougner,
For det tredje
svar.
dommerne
erstatningsan
praktiserende
Pedersen,
utdanning i
Kvamme, Jægeringen formell
geng, Olsen
eller påtale. De
Roscher, Hensin ikke noe
etterforsking
bakgrunn til
n har
faglig
Eidisse
ingen
eller
har
som har
svar overfor
erstatningsan
å finne ut av hva som gjorde
Thune,
yhr,
hvem
Langem
og
Valla,
skjedd,
Sagli eller
jeg om i min
Grahn, Aa, Espen,
hva. Dette skrev
-kronikk 10.
Moen.
Klassekampen overskriften
desember under en varsdommer fra
kvitt
For det femte er rende
«Hvordan bli
privatpraktise oppdragsde
ler?».
råd til
har ikke
egentlig bare
For det fjerde
rende dombetaler for domsom
raktise
givere
privatp
gsgivere
for konsemene – men oppdra
mere noe ansvar
fornøyd med
arbeid. I
er ofte så godt
kvenser av sitt
de konfronterer
statens
Tirsdag 17.ne
juli at
2018
domme
motsetning til
kt ved feil
erstatningspli

HELSEKJØPSAKEN OG VARSLERNE

16

ER
MENI NG

I avisinnlegg er det blitt hevdet
at Ståle Einarsen er en internasjonalt anerkjent fagperson.
Hva som kvalifiserer til beskrivelsen «Ståle Einarsen er blant
de fremste på dette feltet, også
internasjonalt», kan selvsagt
diskuteres. Hans bøker siden
2011 er bare utgitt på norsk, og
han har ingen vitenskapelige
artikler i nyere tid som han har
skrevet alene.

.

KRONIKKT
&DEBAT

Ståle Einarsen skal holde
kurs for ansatte i Grimstad
kommune om det gode
arbeidsmiljø – med Arbeidsmiljøloven som rettesnor – i
slutten av august
tåle Einarsens metode er
faktaundersøkelse. Faktaundersøkelse som metode
er et hjemmesnekret opplegg
fra noen konsulenter. Metoden
er ikke vitenskapelig forankret.
Metoden undervises verken på
høyskoler eller universiteter.
Det finnes dermed ingen utdanning i faktaundersøkelser,
i motsetning til formell utdanning i revisjon og jus.

K:
mellomrom
KRONIKtegn
inkludert
Maks 5000
o.
portrettfot
Legg ved

Ståle Einarsens metode
S

OVERHØRT

ER
MENI NG

2018
desember
Mandag 10.

en honorerer
Klassekamp

.
:
mellomrom
DEBATT
inkludert
tegn.
3000 tegn
Innlegg:
1000 – 2000
tinnlegg:
Replikk/kor
ampen.no
til å
t@klassek
E-post: debat forbeholder seg retten
n
Redaksjone
g.
forkorte innleg

gedal o
Tollef Mjau
sekampen.n

Carl

ine Tromp

o
ssekampen.n
carlinet@kla ekretær
Redaksjonss

um
aas Foss
o
Hedda Ling
ssekampen.n

på «de gule i Morgenbladet
rike,

ler?
s
r
a
v
n
e
t
t
i
li kv
b
n
a
d
r
o
v
H

stoff.
innsendt
normalt ikke

BEREDSKAP
stad
Åsmund Bjørn

tollefm@klasdebattredaktør
Kronikk- og

sse blir trykt
ns e-postadre
Innsendere

seg mot
n reserverer
re innsendere
med mind

KRONIKK

En total forakt for verdider vi holder høyt

Faktaundersøkerne
undersøker, de
påstår og
de dømmer.

S

ail.com

rnstad2@gm

asmund.bjo

E
NESTE SID

»

dette.

nning i
formell utda delser
hen
har noen
uksjon av
rekonstr esforløp. Den
og hendels nningen som for
eneste utda her i landet er
es
veg ut i kom id Liland i
tiden finn i etterforsking ved
Astr
chalk
forsikrar
nning
Petter Gotts
evern i
utda
strål
len.
4.
Statens
Politihøgsko
mpen den
Klasseka Dei er i tilfelle
Faktaundersøkelser brukes i
ord for
r.
populært
i
desembe
praksis til å ramme varslere,
e».
Fakta er et fakta må forstås
hendels
om
tillitsvalgte og andre som ledel«en atom «Du er en del av
tiden. Men (sammenheng)
lt historien et
i
sen vil bli kvitt. En faktaunder- GRIMSTAD RÅDHUS: Artikkelforfatteren hevder faktaundersøkelser som metode er et hjemmesnekret opplegg fra noen konsulenter.
Brosjyra
mist
NRK har forta
dskap» kom
en kontekst interpretasjon
svik, som
søkelse i Politiets Utlendingsav
Norges bere Å minne om
Runar Kjørfor tre år siden
ved hjelp og refleksjon
enhet førte til at hovedtillitsen i går.
)
en sin
velkoHan ble
post
er
ning
r).
jobb
til
(tolk
mbe
ærer
bli
valgt som varsler ble sykmeldt En setterådmann gjennomførte eneste utdanningen som for Faget er kriminologi.
sjon, interpretasjon og kontekst. og lysp
d
dese
ke) for å
då
farlig tren
(nrk.no 1.
og gikk av med tidlig pensjon. høsten 2017 en faktaunder- tiden finnes her i landet er utVisdom er akkumulering ved
av
(ettertan Ellers vil konklueg ein dag mbrot i
en ny og
særl
for
p.
svik
tt
ing.
me,
utsa
En faktaundersøkelse i Brønn- søkelse om gjengjeldelse mot danning i etterforsking i regi av
kunnskap som læring over tid.
kunnska e preg av syns
t har strau
idsliv. Kjør
nabolage i desember. Og
øysundregistrene førte til at varslere i Grimstad kommune. Politihøgskolen. Grunnboken Mange er opptatt av fakta i sine Fakta er bare informasjon, ikke
i norsk arbe neombud i
sjoner bær iljøspesialistene
r
dver
tillitsvalgte ble beskyldt for å Men de groveste tilfellene av «Etterforskning» av Bjerknes og leserinnlegg om ledelsespro- kunnskap.
amna.
åtte tima tilfelle atomhen
var hove
Arbeidsm tfirma i Bergen
i
ll ved Nyh
ulen
varsle uansvarlig. En fakta- gjengjeldelse fant sted vinteren Fahsing er imidlertid mer egnet blemene og økonomisakene
hugs jod,
Norske She ikke sine egne
er et kons faktaundersøkelde
n
undersøkelse i Grimstad kom- og våren 2018.
for drapsetterforsking enn øko- Grimstad kommune. Politiet
delse.
selger
Han trod
rapporte
ansatte:
mune skulle legitimere oppsiKanskje kan man hevde at krimetterforsking.
forlot for noen år siden fakta- Petter Gottschalk,
je
han leste
las- somFirmaet har fire
øyne da
arbeidsp r
ser.
en jurist.
at folket «ikk
basert politiarbeid til fordel for for tiden professor ved Department
gelse av en økonomisjef som var det er positivt at det er etablert
ikten på
offe
ologer og
Det seiest renn ikkje til
om konfl
tre psyk
på et kurs
varsler. En faktaundersøkelse i et alternativ til granskinger. Det eneste stedet man undervi- kunnskapsbasert politiarbeid. of Criminal Justice, University of
ble nok et
vi
svik
ar»,
du deltar
Kjør
lik
lystr
se.
sen.
Arendal trafikkstasjon forsøkte Mens granskinger er forsøkt ser undersøkelser i økokrimsa- Der skiller man mellom data, Cincinnati, USA.
Dersom kan de gi deg et
etter jod,
dersøkel
et
er
apoteket
kelse er
å renvaske ledelsen ved å hevde monopolisert av advokater, er ker basert på granskingsteori er informasjon, kunnskap og visfor faktaun
holder,
skje tenk
ersø
de
Kan
du kan kalle
aund
Tamiflu. meg:
egg fra
at det ikke var blitt varslet til faktaundersøkelser forsøkt mo- ved Handelshøyskolen BI. Der dom. Data er bokstaver og tall
En fakt
om slik at faktaundersø er dipl
t
nekret oppl
dem. En faktaundersøkelse i nopolisert av psykologer. Ingen undervises det i strategisk gran- uten mening. Informasjon er
fleire som
sertifiser ulentene i
hjemmes ulenter. Metoden
deg
t.
Sykehusbygg frikjente toppsje- av dem har noen formell utdan- sking basert på kunnskapsstra- data satt inn i en sammenheng
kons
kvifor
noen konsskapelig forankre
gjennom
ker. De to
fen for trakassering av en med- ning i rekonstruksjon av hen- tegi, informasjonsstrategi, me- som gir mening. Kunnskap er
Tinia som
nå, og
ikke viten ses verken på
aundersø
delser og hendelsesforløp. Den todestrategi og systemstrategi. informasjon koblet til reflekarbeider.
ervi
førte fakt
så
stad
Den und
eter eller
kelser i Grim
samtiuniversit Faktae, hadde
r.
i
kommun
dig? Er
høyskole
omer fra
kelser
akjøpt dipl
«atomARENDAL KOMMUNE
undersø
iljøspesi
praksis til
Arbeidsm
hendelbrukes i
varslere,
listene.
sen» frå
å ramme
ring skal
gte og
Sertifise bekrefhangartillitsval ledelsen
venleg nok
e en
innebær kompeskipet sommed ein reaktor
andre somt.
en
på
oss,
telse
kjernegjesta
vil bli kvit
ekstern
eit svensk
tanse etter vurdering
stor som ombord?
g,
ersøk
opplærin ng.
kraftver rnet seier:
«Veien til Eydehavn» - har vi ikke en
Så – i 2009 ble en veitrase med tunell som et smart trekk: å stille befolkningen
Jeg synes Eydehavns innbyggere fortjeEn faktaundtiets
Stråleve er som å ha
og evalueri er det en
vedtatt– og hva skjer? En løsning verdig overfor tre alternativer med to (tre) ta- ner bedre. Dette er respektløst!
vei, da? Nei vi har ikke en gang et
kelse i Poli het
svis
ttar
gsen
kven
Fortrinn
vår tid og våre verdier blir gjort ugyldig! pere, og der prosjekt-gruppene og planJodtable
skilt som forteller at vi ER på Eydeutlendin hovedle,
et eller en
varslar, men n? For
ten ut tilta
Arendal kommune med en endeløs utvalg mest sannsynlig er vinnerne: En
myndigh
ein røyk
havn.
førte til at som
yndighe
sjon som
g med elde
skryteliste for vellykkethet, presenterer Industrivei gjennom naturområdet som
påtalem forsvarer tiltalte,
organisa sertifikat
svalgt
leika nyle sidan forskrektillit
r
er
et
ad
odene
syknå tre alternative veiløsninger som de- også er to barnehagers- kunnskaps- og
advokate n dømmer. Slik
utsteder
ein mån alle då han sa
Men met e. Jeg
varsler ble
prøve. Men
elvsagt har vi vei og den har tjent monstrer den totale forakt for verdier opplevelsesrom!
ulykker.
gikk av
mens rette faktaundersøetter en
hverandr
ka Donald talen midt
meldt og penved
«Så vær så god, velg, vil du beskytte Helga Lid Ball
lokalsamfunnet i generasjoner. vi holder høyt i dag og som vil bety alt i
tene fra
i
ttav
brukes om tak i 82 rapporg
det ikke
akonsulen
skinger
opp rake ga. Her om
med tidli
Både før og etter dåpen i 1913, vei fremtiden. En forakt for folks eiendom- husene og folkene i Myra, blir Ulleråsen
til nå fått
iljøspesi
kelser,
auner og gran
har
idsm
øvin
ersø
mifakt
kels
er
leriks
und
En
Arbe
und
e.
for hest og kjerrer, for gående og roende mer, stedlig kultur og tradisjoner.
– Ulvsryggtjenna - Stemmetjenn – områsjon.
det enk
Natos utanjernfilge av de
ter fra slike e enn den andr
se i
praksis.
listene gjør s
dagen sa
– sjøveien!
Våre - Eydehavns Venners og mine det taperen»
verr
ne av man ttelse
r på
dersøkel
som
ene
de
atter
jone
redere
e
den
sam
Forf
und
i besi
Ifølg
først».
innspill til høringer gjennom årene og
nistrar,
kes konklus
Brønnøys
ne jeg er tre av fire
re for deg. asjon kan man
ssland var
Det trek grunnlag. Rapporførte til at yldt for å
rapporte
Leserne må forstå : Veien til Eydehavn er nå den siste i fjor – har vi ikke fått svar For å være sikker på at ingen stikker kjepsent
spon: «Ru
e
like godt
gistrene
salgspre
som
de,
sviktend
industriveien til havna med tømmer og på. Og nå er det nye runder.
per i hjulene, legges den utsatte høringsker, de
gte ble besk faktaav, inntar
fisering
som
springen
undersø
tillitsval
etter serti
få «diplom
Ved nytale vi lytte
Forsvar
perioden til tidspunktet når Eydehavkontainere tvers gjennom eksisterende
tene er ofte uforståelige for
varlig. En
roller: De
ersøker
Kort sagt:
og
må
rur
varsle uans e i Grimstad
de dømmer.
eskrivelfaktaund
boligområder, havna Arendal plasserte Forslagene i det utsatte programmet for nerne tar sommerferie.
ndelse»
uleselige
fritt misb
e
kels
påstår og ikke om. De åpne
petanseb om
«atomhe ikkje blir sagt,
, og kan
undersø skulle legitimer
på Eydehavn i 2005 - uten veiløsning. vei-utbygging :Tre traseer som starter Kart over traseene følger ikke brevene vi
med kom
ne
de seg
bestilt og
folk flest
luke for
e
kan min Donald
til det som
som har ruket blir bryr
kommun av en økonomisjef
Prøver utbyggeren å presentere veien til på ULVSRYGGSLETTA , vil enten knuse har mottatt. Det burde alle husstander
opp en litenn (imøtese». Det
i
ikkje? Våre
kes av de
kanskje
aunksjo
t jeg fikk
igelse
og kvifor
dem. MisbArbeidsr, det er
havna som «veien til Eydehavn» for å grendesamfunnet Myra eller rasere et fa- fått i postkassene sine. Ikke alle har difakt
radi
ome
opps
for
at
seie
En
lt
r
kont
dipl
tid.
lt
beta
akte
varsler.
såka
er så liten
etter
nnet i sin
pynte på pinlige fakta: Planer som har belaktig naturområde med tre innsjøer gital kompetanse og et mindretall er akned på av
styresm
trafikksom var
men den en skjønDuck-re
krig, men
Arendal aske
ikke slått
gåelse),
kostet utrygghet, tårer og nattesøvn.
på rad(Vassdrag) - rikt dyreliv, Freesbi- tive medlemmer av velforeningen.
erøkelse i
verk
ingen kald med Stronaund
ders
renv
ngte
får
ekst
økte å
tilsynet.
den uthe
løyper og kulturløype. Jeg betrakter det
ifisert fakt
gen eller
ein oppv mellomdistanstasjon fors faktaundersø
menhen
stat
Når en sert diplom) kan
sam
og
retts
En
.
den
ner
-90
ente
re.
tisk
tium
igjen
onde
r (med
ledelsen ehusbygg frikj
I en demokra
ar har eg
undersø
av søke oppsigelse av en ler,
tid til å resp
serakett en i nervesystemellom
kelse i Syk for trakassering
utløse
var vars
t må
skiller vi and, motstand og
n
sjef som
kalde krig 10-20 år relativ
ingen? Førs iltes,
toppsjefe ider.
økonomi erheten ikke bare
kelse, påst Ved mistanke om
at
avsk
Hva er løsn
met, etter Frå utvidinga
se.
en medarbekan man hevde
ersøkere
er rettssikkhelt fraværende.
t.
avgjørel
er vi
alistene
faktaund
ønormalite utvidinga på
itet skill
Kanskje
er
iljøspesi
truet, men er faktaunders
kriminal
til
tivt at det
etterforArbeidsm Advokatforeninav Nato
Willy
mellom
det er posi alternativ til
dom.
Egentlig mot oppklaring
og
arven frå
dermed
et
avvikles
t
forsvar og
skinKrim er Mikhail Gorbatetablert
ker, tar
g, tiltale,
kelser rette onflikter, mens
Mens gran
skin
rfors
og
av
ger.
dt
tiet ette
Bran
granskin økt monopolisert
av arbeidsk er rettet mot
la bort.
Mens poli
ger
og
sjov skus ndelse.» Jod,
ger er fors er faktaundersø
granskin av misligheter
r,
g
«Atomhe
advokate økt monopolisert
oppklarin
nei.
stad,
jod? Nei,
kelser fors er. Ingen av dem
Åsmund Bjørn
forfattar
av psykolog
er på
ablettane
Joda, jod-t munane,

TT
MER DEBA

heddaf@kla ekretær
Redaksjonss

plom.
kjøpt et di
le som har
føres av al
m
no
en
gj
t. De kan
i arbeidslive
er om seg
søkelser br
er
nd
au
kt
Fa

Jod, jod?
Nei, nei

gått feil av en eller flere enkeltpersoner.
Ofte vil et granskingsoppdrag også
omfatte forslag til tiltak. Noen gransk
ingsoppdrag omfatter også en vurdering av personlig ansvar» 3,4. I 2006
utga Arbeidstilsynet et notat om fakta
undersøkelser. Faktaundersøkelser ble
sagt å ivareta den enkeltes rettigheter,

mener
NRK Ytrin
vestene
dan de gule RorschVi ser hvor
en slags
erfungerer somstore deler av borg
ach-test for

herunder integritet og verdighet. Forutsetningen var at undersøkelsen ble
gjennomført innenfor rammene av
vedtatte retningslinjer mot mobbing
og trakassering, i henhold til rutiner
for hvordan klagemål skal håndteres,
samt at de skulle være et resultat av
partssamarbeid og bred medvirkning.

ing, er den
perfekt løsn på Smøla.
ikke er en
vindkraft Her vindmølleparkenAR WIEDERSTRØM
: Selv om
FOTO: GUNN
FRAMTIDA e enn fossil energi.
likevel bedr

krafta selv
La oss eie

gen.
strømregnin
redusere at fornybar
Vi vet godt har miljøkonseenergi også øbevegelsen i
Milj
kampene
kvenser.
formet av
Norge er
ygging i
dragsutb
smot vass
Vassdrag
.
Alta
og
e har gitt
Mardøla
gen i Norg
novemutbyggin ybar kraftsektor,
mpen 30.
i
I Klasseka Kari Elisabeth
oss en forn
e inngrep av
også hard
ber foreslår å stille krav til
. Tapet
- men
jeg
snaturen
i vindkraf
Kaski og
en er
vassdrag
eierskap
ld i verd
som
ngfo
ntlig
de
offe
naturma , og arealinngrep
e, tilsvaren
ten i Norg vannkraft. Geir
dramatisk aken.
for
erer på
man har
er hovedårs
Wiik reag
or
Henning i samme avis 6.
e
t
en skal derf
oppslage og stiller en rekk
Miljøpolitikkhensyn, og
r,
desembe
l til SVs
ivareta flere ingsutvikling
spørsmå
nær
kritiske
skal
bidra til
k.
litik
er
ping. Den
.
tid
energipo
og verdiska sskapet til gode
ringenes
I klimaendde å sikre at all
me felle vi at kun én
kom
slår
s ut.
det avgjøren
Derfor fore kraftverk kan
gibruk fase
et
ate.
fossil ener klare seg uten
tredel av
eies av priv
Verden må gass. Det er en
ntlig
og
Offe
kull
olje,
i
Vi vet
el
eierskap
formidab kull
toren
godt at
kraftsek ke
jobb – olje,
nors
fornybar gjør atrressurser
og gass er i
s
natu
fremdele
å har
sierer
energi ogs kvenser. finan
bruk i stor
taten
velferdss
skala. Geir
jøkonse
ske
mil
land
Wiik
uten
r enn
er har
Henning
. helle
ke kommun
nevner selv ket på Svalbard
eiere. Nors rt mye de
tver
svæ
skraftkullkraf
dessuten
utfallet av
e til: Gas
sagt om vindBrenVi kan legg
skulle ha
på
Melkøya.
nssaker
verket på il olje for å
konsesjo kommunene som
foss
sav
ning
i indu
kraft. I de bygge ut vinde varme
produser
valgt å
rfossilt kull
av
rne
har
idsfo
ken
ygge
arbe
innb
trien. Bru
iddel i
om farlige FOTO: PRIVAT
kraft, er
ksjonsm
tive.
å ha varslet
galt.
Bruken
som redu
ganske posi
ke Shell etter hadde gjort noe
rosesser. transbygges ut SV
ikke
i
industrip
en sin i Nors
Når det nå
mener
drivstoff
mistet jobb rte med at ledelsen
e at
t i Norge ge krav.
av fossilt
r Kjørsvik
bør krev De
vindkraf
oren.
nd, og de
KEN: Runa
else konklude
stilles stren ge flere
betale.
portsekt
- bista
FIKK SPAR lt faktaundersøk
det skal
iver skal
lagt man
sjonsinn
olje,
yn i hele
arbeidsg
hold. En såka
Det er plan enn det er
bruken av
for informa og
e å få inns deres
Metoder
hver dag
, bidrar
SV
bør krev
at
For
jekter
belyse
etter
å
i
og
t,
pros
vil
es
for
forts
e ut. For
tkas
lene
r kast
samling
ngrapportu
stillinger
kull og gassg klimaødelegspørsmå jon
varlig å bygg
ingslinje
e motfore i den
are disse
ng fors synet til naturma er
gens retn
ntas
farli
ftlig
besv
til
eggi
.
ume
skri
et
det
oml
ssen
Dok
et
ress
av
er hen
storstilt
i sin helh
søppelka må det utvikles
iske inte
ldestå sentralt.systematisering
tas med
n.
gelse. En
fold og sam vi skal velge
fossile tidsa
og
rapporte
Dernest
skingsvi
av funn
når
endelige en varsler er blitt
bort fra denvi trenger en god
rt på gran
viktig.
viktigst
i seg
sjekter. Vi
at
fag base
bevis blir universitetsutDersom
energi
aundersø
ren gjør
kraftpro
ybar
som tar opp ologi,
fakt
rpe
vind
.
forn
kap
for
endt
skje
d
men
for
tens
Ved
eksa
ring. Det ønsker også å
gjenstan
gjengjelpolitikk
iver fra psyk avhør/
ger i
er det en
ektivise
opplever
ogi,
perspekt
til utrednin vi sier
danning
bli sertifikelse og politiet på eget
og energiefffor lommeboka
i, kriminolsjon,
kravene
deretter
Men
sosiolog
gssaker.
dermed
Man kan
inger.
delse, bør
er også bra
ke lederen
, juss, revi organisautbyggin vindkraft
risert og
husholdn
etterfors
intervju
og
ntlig
til
sert, auto
ig for
initiativ
til norske dessuten se på
, ledelse
Henning
ikke nei
eav en offe
dansvarl
økonomi e land foreleses
slik Geir
godkjent eller en interess
som er hove n. StrafferamNorge bør å prise energiburde.
generelt,
et
så
else
et vanlig
er
sjon. I andr
e
mener vi
myndigh
man er
gjengjeld års fengsel, men
nye måt
ation» som engig av
rekken,
mpel ulik
Wiik nok
sjon, der
utdan«investig
Lars Haltb
, for ekse tider av
organisa
n dom
, SV
men er ett
bruk
inge
å ta etter
etsfag uavh
r
e
til
t
ersit
ulik
ligge
isk talsperson
univ
forplikte jevne mellomrom.
langt fore
miljøpolit
takster på at man gjennom
si
et.
politiet.
chalk,
ning med
ne skal setteen
her i land
døgnet slikgibruk kan
Petter Gotts en BI
Studente
uere
oner
smart ener
elshøyskol bi.no
rå rekonstr
e bør pers
eved Hand
delsesfo
stand til
Enn så leng tt for faktaund e
chalk@
professor
e og et henHvordan
petter.gotts
utsa
g pass
hendels
som blir
granskin
skjedde? gjorde
eller
Hva
katløp:
m
røkelse
det? Hve
søke advo
skjedde
det?
seg. De bør
skjedde
hva? Når
det?
skjedde
Hvorfor

FORNYBAR
ENERGIrekken
Lars Haltb

Tidligere faksimiler

Det kreves ingen formell utdanning
eller offentlig godkjenningsordning
for å kunne gjennomføre granskinger.
Etter et firedagers autorisasjonskurs
skal HR-personell og ledere i prinsippet
kunne utføre disse oppgavene, noe
professor Gottschalk (BI) stiller seg
svært kritisk til. Han kritiserer metoden
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«Frustrasjoner som ikke fanges opp,
og uenighet som ikke blir håndtert,
kan utvikle seg til individuelle konflikter»
for å være svakt vitenskapelig forankret
– og karakteriserer den som «hjemme
snekret»5. Metoden bygger, ifølge høyesterettsadvokat Bent Endresen6 på
inkvisitoriske prinsipper da det er samme
person som etterforsker, anklager og
dømmer. Gottschalk har gjennomgått
83 faktaundersøkelser og i 82 av disse
«dømte» faktaundersøkerne til fordel
for oppdragsgiver. Det er bakgrunnen
for at han skrev en kronikk under
tittelen «Dom på bestilling»7. I samme
kronikk gir han uttrykk for bekymringer
knyttet til det faktum at vi snart har
like mange «privatpraktiserende
dommere» som vi har offentlig ansatte
dommere i Tingrett, Lagmannsrett og
Høyesterett. Vi deler hans bekymring.
Fra arbeidsmiljøsak til personalsak

Som nevnt kan frustrasjoner som ikke
fanges opp, og uenighet som ikke blir
håndtert, utvikle seg til individuelle
konflikter. På dette stadiet i et konfliktforløp opphører dialogen mellom konfliktpartene og de begynner gradvis å
se sin motstander som en person uten
sunn fornuft og moral. Halvveis i konfliktforløpet er det ikke uvanlig at motparten karakteriseres som personer det
er umulig å forholde seg rasjonelt til,
eller i enkelte tilfeller, som «psykopater»,
«tyranner», «drager» eller andre uves
ener.. Karakteristikkene kan ses som
forsøk på å «dehumanisering». Dette
kan i neste omgang legitimere både
tøffere retorikk og virkemidler. Det er
forståelig at utspill lett tolkes som
personlige angrep på dette nivået, noe
som også er bakgrunnen for at mange
eksperter på konflikt vil tilrå dialog
baserte tiltak. Med faktaundersøkelser
formaliseres der partens påstander om
hverandre, fortrinnsvis i form av varsler
om utilbørlig adferd, mobbing og trakassering. Varslene utløser arbeidsgivers
undersøkelsesplikt, men det som
undersøkes er ofte konfliktadferden og
ikke årsaken til at uenigheten oppsto.
30 OVERLEGEN 1-2019

Idet det varsles endrer konflikten
karakter. Fra å ha vært en arbeids
miljøutfordring, det være seg ansattes
opplevelse av uheldig styrings- eller
ledelseskultur, arbeidspress, manglende
arbeidstakermedvirkning med mer,
blir det nå en personalsak der konfliktpartenes oppførsel skal under lupen.
Spørsmålet handler nå om enkelt
personers mulige brudd på arbeids
miljøloven, om enkeltepisoder kvalifiserer som mobbing og trakassering
eller ikke, om det er varslet korrekt
eller ikke, om varsler har opplevd
gjengjeldelse eller ikke. Personalsaker
krever en spesiell ivaretakelse av konfidensialitet og dette vil legge begrensn
inger på hvem som får informasjon, og
hvor mye. Arbeidstilsynet har heller
ikke myndighet til å føre tilsyn med de
privatrettslige bestemmelsene og har
slik sett begrensede muligheter for å
forhandle frem løsninger og kompromisser mellom partene i personalsaker.
Med henvisning til arbeidsgivers
undersøkelsesplikt kan virksomhets
ledelsen beslutte å gjennomføre fakta
undersøkelser og utforme undersøkelsesmandat. Granskerne bestemmer
hvem som skal få utforme mandatet.
I mange tilfeller har de granskede foreslått vitner som de mener er sentrale
for å opplyse saksforholdene uten at
ønsket etterkommes eller at avslaget
begrunnes. Eksterne granskere er ofte
advokater som benytter seg av psyko
loger for gjennomføring av intervju
som flere, i likhet med de som står
frem i NTL Magasinets artikkel8 om
faktaundersøkelser, beskriver som
«avhørsmetoder». I våre studier av
tegner det seg også et annet interessant
mønster som avtegner seg idet flere
forteller at de har følt seg tvunget inn i
disse avhørene under granskernes
henvisning til arbeidsmiljølovens §2-3
arbeidstakers medvirkningsplikt. Under
trusler om at brudd på §2-3 kan få
konsekvenser for arbeidsforholdet, har

flere latt seg «avhøre», til tross for at
de verken har hatt tillit til granskere
eller metode. I et av våre pågående
forskningsprosjekter undersøkes det
nå hvorvidt medvirkningsplikten også
omfatter arbeidstakers plikt til å stille
opp overfor et granskingsorgan.
Den som utsettes for granskning kan
oppleve en viss trygghet ved at granskerne forsikrer dem om at de vil få
mulighet til kontradiksjon. De personopplysningene som fremkommer i
intervju, skal den det fremsettes påstander om, få rett til å kommentere.
Dersom disse kommentarene ikke tas
inn i selve granskningsrapporten, og
det ikke begrunnes hvorfor de er utelatt, er dette problematisk, og kan gi
ubalanserte beskrivelser og vurderinger.
Fravær av faglige vurderinger for og
imot påstandene som fremsettes gjør
det ofte også vanskelig å forstå grunnlaget for de konklusjonene som trekkes.
Mot dette bakteppet beskriver personer vi har intervjuet opplevelse av
«rettsløshet». De har følt seg tvunget
inn i prosesser der de verken har blitt
hørt, trodd eller respektert. Utfallet av
prosessene er ofte uforståelig for den
granskede, og vil i mange tilfeller
medføre årelange prosesser der den
granskede etterprøver konklusjonene,
og prøver å oppnå personlig oppreisning. Det kan se ut til at dette særlig
gjelder dem som opplever at faktaundersøkelser blir brukt som begrunnelse
for omplassering eller oppsigelse. Flere
har med varierende hell, klaget metode
og prosess inn for Arbeidstilsynet og/
eller ulike profesjonsforbunds etiske
råd. Vi tar neppe hardt i om vi påstår
at de granskede står relativt svakt
etter at granskningen først er gjennom-

«Personalsaker krever
en spesiell ivaretakelse
av konfidensialitet
og dette vil legge
begrensninger på hvem
som får informasjon,
og hvor mye»

ført. Dommen blir hengende ved de
granskede, og kan endre deres selvforståelse. Noen ganger i en så betydelig
grad at de sier de som personer har «blitt
konflikten». Flere av de granskede har
blitt syke i kjølvannet av granskningsprosessen, og fått depresjons- og/eller
angstdiagnoser. Ved ett tilfelle ble den
granskede utredet ved et av landets
sykehus. Spesialisten i traumebehandling ga vedkommende diagnosen
posttraumatisk stressyndrom og har
i skriftlig erklæring opplyst at de ved
innleggelsen fant «… vedvarende
kroppslig alarmberedskap/aktivering,
omfattende gjenopplevelser og mareritt knyttet til de traumatiske belastningene, konsentrasjonsvansker,
hukommelsesvansker og søvnvansker.
(…) De traumatiske belastningene
har ført til tap av helse, arbeid, faglig
anseelse, sosialt nettverk, ivaretakelse
av egne økonomiske interesser og dagliglivsfunksjon. (…) De største belastningene er i utgangspunktet knyttet
opp mot gjennomføringen av en fak-

betyr også at konflikthåndteringsverktøyet som følger med disse linjene
tilsidesettes og at virksomheter, i sin
metodebruk, går direkte inn på rødt
nivå i sin konflikthåndtering
Senere tids kritikk mot faktaundersøkelser har blitt møtt med påstander
om at det ikke er metoden det er noe
feil med, men måten den gjennomføres
på. Sett i lys av antall «feilbruk» av
metodene og de konsekvenser som
følger av de, mener vi det er en for
hastet konklusjon. Det er et stort behov for systematiske undersøkelser
av innhold, gjennomføring og konsekvenser av granskning og faktaundersøkelser, Det er også nødvendig at
fagforeninger engasjerer seg og får
myndighetene på banen i diskusjoner
om mulige måter å regulere et felt
der det meste for tiden synes å
være lov. •

«Vi tar neppe hardt i om vi påstår at de
granskede står relativt svakt etter at
granskningen først er gjennomført»
taundersøkelse … påstandene denne
fremmer, og i særdeleshet måten disse
er blitt brukt på i den videre prosess»
(Nordrik, 2018).
Vi trenger mer forskning om fakta
undersøkelser og andre gransknings
metoder; hvordan de erfares og hvilke
konsekvenser de får for enkeltpersoner.
Samtidig trenger vi kunnskap om
hvilken betydning metoden får for det
etablerte partssamarbeidet på bedrift.
En av de intervjuede i nevnte artikkel i
NTL Magasinet uttrykker bekymring
for at «dette kan bli normen for å behandle ordinære arbeidsmiljøproblem».
Våre undersøkelser av virksomheters
rutiner for konflikthåndtering gir et
visst hold for bekymringen. Mange
granskninger gjennomføres tilsyne
latende med liten grad av involvering
av tillitsvalgte og verneombud. Det

Referanser
	https://www.parat.com/news.
aspx?m=7&amid=363778#.
XEhlmvZFzIU
[2]
	Pågående forskningsstudie/AFI
[3]
	https://www.advokatforeningen.
no/globalassets/1092/retnings
linjer_for_private_granskninger.pdf
[4]
	Det er tilsynelatende lite grunnlag
for å hevde at det er vesensforskjeller mellom faktaundersøk
elser og granskning
[5]
Agderposten
[6]
	https://frifagbevegelse.no/
ntlmagasinet/ntltillitsvalgteadvarer-mot-trend-der-avhors
metoder-brukes-i-arbeidsmiljo
saker-6.183.532520.be3e4f5668
[7]
	https://www.bi.no/forskning/
business-review/articles/2019/01/
dom-pa-bestilling/?fbclid=IwAR1CPobZ39hIDJ8QiBlDFzzSjIeGHIZ82gL5RKTRVLIWGEeDmi0d78ceFr8
[8]
	https://frifagbevegelse.no/
ntlmagasinet/ntltillitsvalgteadvarer-mot-trend-der-avhors
metoder-brukes-i-arbeidsmiljo
saker-6.183.532520.be3e4f5668
[9]
	https://frifagbevegelse.no/
ntlmagasinet/ntltillitsvalgte-
advarer-mot-trend-der-avhors
metoder-brukes-i-arbeidsmiljo
saker-6.183.532520.be3e4f5668
[1]

Arbeidstilsynet:

En kvalitativ kartleggingsmekanisme;
FAKTAUNDERSØKELSE

Faktaundersøkelse har som formål å avdekke hvilke handlinger som ligger
til grunn for en påstand om trakassering og gi en best mulig beskrivelse av
de faktiske forhold. Det gjøres gjennom samtaler med partene, vitner, skriftlig
dokumentasjon og eventuelt befaring. Handlingene skal vurderes mot gjeld
ende lover, avtaler og interne rutiner og spilleregler.
Faktaundersøkelsen skal ivareta den enkeltes rettigheter, integritet og
verdighet og gjennomføres innenfor rammer som er beskrevet i en egen
prosedyre utarbeidet i samarbeid mellom partene i virksomheten. Prosedyren
skal være gjort kjent for alle ansatte. Den skal sikre at undersøkelsen blir
oppfattet som uavhengig og forutsigbar for de involverte.
Konklusjonen av faktaundersøkelsen gir grunnlag for arbeidsgivers
valg av eventuelle tiltak eller sanksjoner.
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Primum non nocere

– hva betyr det for oss i hverdagen?
Vestre Viken-direktør Lisbeth Sommervoll og Overlegeforeningens leder
Jon Helle er enige: Skal man lykkes i å skape en sikrere helsetjeneste,
må alle nivåene på sykehuset være med på laget.

››

Tekst og bilde Daniel Wærnes,
senior kommunikasjonsrådgiver ved Samfunnspolitisk avdeling, Dnlf

P

å Legenes hus har diskusjonen
gått om hva en nullskadevisjon,
altså målet om null skader i sykehus,
egentlig innebærer. Leder i Overlegeforeningen, Jon Helle, inviterte likeså
gjerne direktøren for Vestre Viken, inn
til kontoret for å diskutere det hele.
- Når vi snakker om dette så mener
jeg det er viktig å være helt presis på
hva det skal være nullvisjon for. Hvis
ikke risikerer vi at diskusjonen og
arbeidet med å få dette til, sporer av,
før vi har forlatt startstreken, starter
Helle.
Samtalen mellom Sommervoll og
Helle om nullvisjonen har pågått siden
i fjor høst, men det er første gang de
møtes på denne måten for å diskutere
tematikken. Sommervoll plukker opp
tråden:
- Jeg ønsker å presisere at målet om
null p
 asientskader på sykehuset, ikke
er det samme som null feil. Tvert imot
så innebærer det en erkjennelse av at
det er menneskelig å feile. Derfor
trenger vi å være oppmerksomme på
risiko og våre muligheter til å begrense
den. Helle peker en finger i været og
skyter engasjert inn: - Da snakker vi
altså om å forstå og håndtere høy risiko.
Risiko for pasientene

- Det kan se ut som om vi er villig til å
akseptere risiko på vegne av våre pasienter, uten at vi helt vet hvor stor denne
risikoen er, sier Sommervoll, og fortsetter: Når vi snakker om såkalt på
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regnelig risiko, så kan det hindre oss i
å være så undersøkende som vi burde
være, og det hindrer oss i å lære av disse
hendelsene. Selv om vi kan snakke om
en prosentvis risiko vi aksepterer på
gruppenivå, så vil en skade alltid være
100 prosent for den pasienten som rammes. Har vi en tilstrekkelig proaktiv
holdning til risiko?
- Det har vi som system ikke hatt,
svarer Helle. Det er flott med en
ambisiøs visjon nå, og vi har i Over
legeforeningen lenge snakket om at
det er store utfordringer i vår høy
risikobransje. Risikoen har nok ikke
blitt mindre med utviklingen vi har
hatt i sykehusene, med dårligere
pasienter, mer sammensatte lidelser,
flere behandlingsmuligheter, og
travlere dager, ikke minst på vakt.
Fra Zero Harm til null skade

Zero Harm har vært et internasjonalt
begrep i en årrekke. Kanskje først og
fremst i næringslivet, som bygg, anlegg
og industri. Flere store selskaper har
lagt metodikken til grunn som en del
av innsatsen for å minimere risikoen
for ulykker på arbeidsplassen. Men det
har også blitt diskutert i publikasjoner
som tar for seg praksisen i sykehus.
Stadig flere internasjonale, akademiske
sykehus tar nå til orde for at null skade,
eller Zero Harm, også bør være helsetjenestens uttalte målsetning, på
samme måte som i flybransjen og i
veitrafikken.

Sommervoll tok over som administ
rerende direktør for Vestre Viken etter
Nils Fredrik Wisløff i mars, 2018. Hun
er lege, indremedisiner, og tidligere
vinner av Legeforeningens lederpris.
- Det at jeg har erfaring fra mange år
i klinikken, og flere ulike sykehus både

«Det handler om hvordan vi utvikler kunnskap
og etablerer rutiner som gjør det lettere å gjøre
ting riktig, og dermed å unngå skader»
i Sverige og i Norge, gir meg et godt
grunnlag for å forstå arbeidsprosessene
og kulturen i sykehus. Jeg har alltid
vært opptatt av systematisk arbeid og
gode rutiner, slik at pasientene våre
skal oppleve forutsigbare og sikre tjen
ester. Derfor har jeg i mange år engasjert meg aktivt i arbeidet for økt pasientsikkerhet og kvalitet, og blant annet
vært med på å etablere spesialforeningen for kvalitet og pasientsikkerhet i
Legeforeningen.
Direktøren har systemansvaret

Sommervoll fortsetter: - I hverdagen
handler det i grunn om å sette ting i
system. Det handler om hvordan vi
utvikler kunnskap og etablerer rutiner

som gjør det lettere å gjøre ting riktig,
og dermed å unngå skader. Dette er et
ledelsesansvar, og en del av HMS-
arbeidet. God opplæring, teamarbeid,
innarbeidede rutiner og sjekklister,
dette er ting den enkelte ansatte skal
kunne støtte seg på.
Helle mener det er avgjørende at
Sommervoll trekker fram nettopp
systemansvaret: - Dette er viktige signaler til ansatte, fra deg som sykehusdirektør. Det vi dernest er opptatt av er
nettopp hva denne visjonen innebærer
i praksis. Hvordan skal vi få trygge
rammer for å melde fra om feil og
avvik? Hvordan skal ledelsen jobbe
både med systemet og den enkelte
ansatte?

- Dette handler om åpenhet og tillit,
og det er ikke noe vi bare kan vedta. Skal
vi lære av hendelsene, så må vi derfor
jobbe for en bedring av åpenhetskul
turen i sykehusene, sier Sommervoll.
Trygghet skapes ovenfra

- Jeg har en bekjent med en høy lederstilling i bygningsbransjen som sier at
hver eneste avviksmelding er gull,
forteller Helle. Terskelen for å si ifra
skal være lav. Jo flere negative hendelser
som meldes, desto bedre forebygger
man skader Dette er et avgjørende
signal fra øverste hold. Vi sier gjerne at
trygge ansatte, gir trygge pasienter.
Denne tryggheten skapes ovenfra, slår
han fast.
- Jeg går rundt og formidler dette så
ofte jeg kan i dialog med ansatte og
ledere, sier Sommervoll. For å være
med å senke denne terskelen, må alle
være med. Vi må tørre å snakke om hva
som skjedde, og være åpne om egen
usikkerhet. Det handler om å kunne
kommunisere, ikke bare til kolleger,
men også til pasientene. Derfor synes
jeg Legeforeningens Gjør kloke valg er
et godt initiativ og en god kampanje, det
handler om vår evne til selvrefleksjon.
- Enhver pasientskade på sykehus er
uønsket på alle måter for alle og utløser
lidelse og stress og merarbeid, både for
pasientene, den enkelte ansatte og for
hele sykehuset, sier Helle. – Det du
ønsker deg, altså å jobbe for null skader
i sykehus, er helt i tråd med helse
ministerens ønsker, og er en ambisiøs
visjon. Hvor realistisk er denne null
visjonen?
- Jeg deler åpenbart helseministerens
mål. Samtidig så forstår jeg at vi nok
aldri kommer til å nå målet om null
skader. Likevel synes jeg det er umulig
å ha en annen målsetning. I vårt sykehus jobber vi systematisk med vår egen
organisasjon og rutiner, og dette er en
del av et langsiktig utviklingsarbeid for
oss. Alle som jobber i helsetjenesten
ønsker å gjøre en god jobb og bidra til
kvalitet og pasientsikkerhet. Med det
utgangspunktet så er det grunn til å
være optimistisk, og jeg er in it for the
long run, avslutter Sommervoll. •
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OUS prosessen
– kort oppsummert

I styrevedtak 6-2019 vedtok styret i Helse Sør-Øst 31. januar å godkjenne
konseptfaserapporten for utbygging av Aker-Gaustad. Og å legge rapporten
til grunn for en lånesøknad til Helse- og omsorgsdepartementet. Sykehusets
egne ansatte-representanter hadde da allerede gått i mot å godkjenne
konseptfasen, og også i Helse Sør-Øst sitt styre gikk de ansatte-
representantene i mot vedtaksforslaget, og i mot å søke lån basert
på rapportens løsningsforslag.
Av Christian Grimsgaard,

››

styremedlem Of, KTV Helse Sør-Øst

T

i år etter fusjonen er altså sykehusets ansatte og øverste ledelse
fortsatt uenige om hva som er en farbar vei videre for utviklingen av sykehusstrukturen i OUS. Utenifra kan det
nok fortone seg som ganske uoversiktlig prosess, og det er derfor ikke
så lett å sette seg inn i hva uenigheten
skyldes, og hvordan vi har endt i denne
situasjonen. Siktemålet med dette
innlegget er å forklare dette, fra et
ansatte-perspektiv.
Arbeidet frem mot fusjonen mellom
sykehusene i Oslo ble egentlig startet
allerede i 2004. Da etablerte departementet en gruppe som skulle se på
samordning mellom de to største
helseregionene og regionsykehusene.
En viktig underliggende drivkraft har
vært ønsket om å samle regionfunk
sjoner på ett sykehus i hver landsdel,
og da fjerne sykehusene med rene
landsfunksjoner.
Siktemålet med fusjonen i 2009 var
altså for så vidt enkelt, om enn ikke
eksplisitt uttalt, men gjennomføringen
har vist seg uvanlig krevende. I 2009
var Rikshospitalet snaut 10 år gammelt.
Tomtevalget og innretningen av bygget
var gjort med siktemålet at det ikke
skulle kunne la seg utvide. Å fysisk
samle virksomhetene på Gaustad-
tomta etter fusjonen var derfor ikke
(uten videre) mulig. Men det var heller
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ikke aktuelt å flytte virksomheten til
Ullevål, og oppgi 200 000 kvadrat
meter med relativt nytt sykehus-areal.
Siri Hatlen ble den første direktøren
som skulle nøste i problemet. I 2011 la
hun fram rapporten Arealutviklingsplan 2025. Tre muligheter ble vurdert;
samling på Gaustad – som ble vurdert
å være umulig, samling på Ullevål –
som ble vurdert å være mulig, og ut
vikling av begge sykehusene, som ble
tilrådet i rapporten. Kostnaden for
prosjektet ble stipulert til 18 milliarder,
som eier Helse Sør-Øst trolig ikke ville
stå inne for. Kort tid senere trakk
Hatlen seg.
Etter et intermesso tiltrådte Bjørn
Erikstein som direktør. Han har senere
uttalt at han flere år i forveien hadde
sett for seg mulighet for samling på
Gaustad, ved å legge Ringveien i tunnel.
Forslaget ble presentert for Helse SørØst, som gav sin tilslutning til oppstart
av idefase-utredning basert på denne
ideen. Dette ledet fram til rapporten
Idefase Campus OUS. Her ble de
samme alternativene vurdert; samling
på Gaustad – som nå ble vurdert som
mulig og den beste løsningen, samling
på Ullevål – mulig, men ikke ønskelig,
og til sist delt løsning – som ble vurdert
å være uhensiktsmessig, og ikke bærekraftig. Altså stikk i strid med Hatlens
vurderinger.

Høringsrunden og dialog med
veimyndighetene gjorde det tidlig klart
at idefasens foretrukne løsningsforslag
ikke lot seg realisere. Det var ikke
gjennomførbart å legge Ringveien i
tunnel, og da heller ikke mulig å flytte
hele akuttsykehuset til Gaustad. I stedet
for å trekke fram samling på Ullevål,
altså det nest beste løsningsforslaget
fra idefasen, valgte sykehusets øverste
ledelse en helt ny løsning. I rapporten
Idefase – konkretisering etter høring,
ble det foreslått å dele Ullevåls virksomhet i to, plassere halvdelen ved
Gaustad på nordsiden av Ringveien,
og legge resten i et nytt lokalsykehus
på den gamle Aker-tomta på Sinsen.
Løsningen hadde ikke forankring i
fagmiljøene, og det ble heller ikke
gjennomført noen høringsrunde. Forslaget vakte betydelig uro i sykehuset.
Å dele opp akutt-virksomheten ville
medføre brudd i en rekke akuttsløyfer.
I tillegg gav ikke løsningen plass nok til
å avlaste Akershus universitetssykehus
med bydelene fra Groruddalen. Det ble
også reist spørsmål om tomtene var
egnede og store nok til å romme virksomheten fra Ullevål, ikke minst i tiden
framover. Den eksterne kvalitetssikreren
reiste også en rekke spørsmål ved
konseptet, og anbefalte at en ikke tok
dette alternativet alene videre til neste
steg i utredningsrekkefølgen.

Sykehusets styre valgte likevel, mot
ansattes stemmer, å gå videre med
forslaget til konseptfaseutredning. I
dette arbeidet har en rekke ansatte
vært deltagere i fokusgrupper, som har
arbeidet med detaljering av løsningen.
Gjennomgående har opplevelsen vært
at det ikke har vært anledning til å
diskutere løsninger på helt presserende
problemer, av ulike art. I prosessen har
ansatte altså blitt sittende igjen med en
rekke ubesvarte spørsmål, og skepsisen
har bredt om seg.

Nå har altså styret i Helse Sør-Øst
valgt å godkjenne konseptfaserapporten,
og ta et skritt videre, til tross for alle
innvendingene som har kommet fram.
Det er likevel stadig usikkerhet knyttet
til om løsningen vil la seg realisere.
Plan- og vernemyndighetene i Oslo har
så langt sagt tvert nei til løsningen på
Gaustad; tomta er ikke stor nok, og
Gaustad-anleggets plass i landskapet
skal ikke forringes med 76 meter
høyhus. Det er også usikkert om
Finansdepartementet vil støtte opp

om en løsning med endelig prislapp
på omlag 50 milliarder kroner. Det er
uvisst hva første etappe vil beløpe seg
til, men trolig ligger kostanden mellom
30 og 40 milliarder. Med den betydelige
oppgaveveksten alle sykehusene i Helse
Sør-Øst står overfor er det grunn til
bekymring for om det er klokt å låse
hoveddelen av investeringsmidlene
de neste ti-årene til en omfattende og
kostbar løsning i Oslo, en løsning som
ikke de ansatte stiller seg bak. •
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VÅRKURS OG
LANDSRÅDSMØTE
24. - 26. april 2019

Påmelding til vårkurset 2019 finner du her:
https://beta.legeforeningen.no/foreningsledd/
yf/norsk-overlegeforening/nyheter/2019/
varkurset-2019/
Foto: Jon Helle

ONSDAG 24. APRIL:
Fellesprogram Of /Ylf
1100 - 1230: Flyktninger og norske leger

De siste årene har flyktningsituasjonen i Europa
fått mye oppmerksomhet. Også helsetjenesten er berørt.
Angår det norske sykehusleger?
• Politics & Safety: Healthcare for Immigrants
– Marily Passakiotou, Chair of the CPME
Working Group on Refugee Health
• Erfaringer med å være syrisk lege og flyktning i Norge.
Abdul Mozen, barnelege fra Syria, nå LIS 1,
Ålesund sykehus
• Hvilken rolle har Flyktninghelsetjenesten?
Kirsti Bruaset, Flyktningehelseteamet i Trondheim

1230 - 1330: Lunsj

Separat program
Trenger du
litt faglig og
kollegialt
påfyll i vår?

Kurset er åpent
for alle Ofs-medlemmer
Pris for ordinært
medlem
(ikke landsråd)
kr 1200,-

1330 - 1800: Of Årsmøte / landsrådsmøte
2000 Middag i Palmehaven

BRITANNIA I TRONDHEIM

Norsk overlegeforening og Yngre legers forening

TORSDAG 25. APRIL:

FREDAG 26. APRIL:

Separat program

Fellesprogram Of/Ylf

0900 - 1000: Nanomedisin

«Alle» forsikringsselskaper tilbyr det, og stadig flere tegner
privat helseforsikring. Hva er den største utfordringen
med at stadig flere søker seg ut av den offentlige helse
tjenesten? Har offentlig og privat helsetjeneste noe å lære
av hverandre? Er vi på vei mot et helsemessig klasse
samfunn, hvor de bemidlede betaler seg ut av køen i det
offentlige helsevesenet? Hvilke «kloke valg» kan gjøres
for å sikre et godt offentlig helsevesen for befolkningen?
• Grethe Aasved, administrerende direktør
St. Olavs hospital HF
• Steinar Westin, professor i sosialmedisin, NTNU

For mange høres medisin og nanoteknologi ut
som science fiction.
Hva er egentlig nanomedisin? Hvordan forskes det
på dette i Norge? Hva kan det brukes til i fremtiden?
Sofie Snipstad, postdoc ved Institutt for fysikk, NTNU
og forsker ved avdeling for bioteknologi og nanomedisin,
SINTEF

1030 - 1200: Pasientskader

Det hender dessverre at ikke alt går som planlagt med
pasientene vi har i våre hender. Det er flere etater med
ansvar for å følge opp og håndtere alvorlige hendelser i
helsetjenesten. Hvem gjør hva - oppgaver og rollefor
deling?
• Helsetilsynet v/ direktør Jan Fredrik Andresen
• Statens undersøkelseskommisjon for helse og
omsorgstjenesten: Direktør Pål Iden
• Norsk pasientskadeerstatning:
Avdelingsdirektør Anne-Mette Gulaker

1200 - 1300: Lunsj
1330 - 1500: Beredskap

I daglig klinisk praksis har de fleste sykehusleger nå
stiftet bekjentskap med legemiddelmangel. Hva skjer?
Er du klar over hvilken rolle arbeidsplassen vår er
tiltenkt i totalforsvaret?
• Legemiddelmangel: Steinar Madsen Medisinsk
fagdirektør, Legemiddelverket
• Sykehusenes rolle i totalforsvaret:
Jan Knudtzon Sommerfelt-Pettersen,
Kontreadmiral (p) / Forsvarets Sanitet

1530 - 1700: Personvern
– gjør vi rett eller gjør vi galt?

De senere månedene har det vært søkelys på grense
snittet mellom taushetsplikt og behov for systematisering
av kunnskap og læring.
Torkel Steen, overlege dr. med. Oslo Universitetssykehus
Anne Kjersti Befring, advokat,
forsker ved juridisk fakulitet, UiO
Jurist/Personvernombud, Dnlf

0900 - 1030: Todelt helsetjeneste

1030 - 1100 Pause
1100 - 1230: Veiledning i spesialistutdanningen

Hvordan kan vi sikre utdanningsmål, kvalitet, effektivitet
og progresjon i spesialistutdanningen?
Hvordan samarbeider vi regionalt og nasjonalt om
læringsaktiviteter og veiledning?
Hvilke oppgaver og forventninger tillegges overlegene nå?
Hvordan samarbeider universitetssykehusene med de
andre sykehusene om veiledning?
Hvordan har de innrettet seg på St. Olav når det gjelder
veiledning?
• Ansgar Berg, Overlege, Prof. dr.med.,
Leder Regionalt utdanningssenter (RegUt Vest)
• Rune Mo, Overlege dr.med., Utdanningsansvarlig
overlege, Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs hospital
• Marit Morken, Overlege, Utdanningsansvarlig overlege,
Klinikk for bildediagnostikk, St. Olavs hospital
• Lena Löfblad, FTV Ylf, LIS medisinsk biokjemi,
St Olavs hospital

1230 - 1315: Lunsj
1315 - 1500: Spesialistutdanning
– regionale forskjeller?

Mye er i støpeskjeen med tanke på fremtidens spesialistutdanning. Hvordan kommer regionale forskjeller til syne?
Hvordan bør vi arbeide videre med dette?
TBA – innledere med ulike ståsteder fra flere regioner

1500: Vel hjem!

2000 Festmiddag i Britannia Hall

VEL HJEM!

Trenger vi enda en forening som skal
jobbe med kvalitet og pasientsikkerhet?
Har ikke vår moderforening og fagmedisinske
foreninger nok fokus på disse områdene?
Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet (LFKP), også kalt
Leger for:bedring, er en spesialforening i Den norske legeforening. Foreningen som
ble stiftet på stiftelsesmøte 15.11.2017, er for leger og medisinstudenter med interesse
for kvalitetsforbedring, pasientsikkerhet og kvalitetsledelse.

A

rbeidstilsynet har påpekt gjentatte
ganger at leger er lite involvert i
forbedring av sin arbeidshverdag.
Utenlandske studier viser at det kan gå
ut over pasientbehandlingen. Sykehus
med høyere kvalitet og lavere dødelighet
vektlegger legers erfaringer når man
organiserer virksomheten. Når leger
ikke er involvert vektlegger topplederne
økonomi fremfor kvalitet og pasientsikkerhet i sin styring av sykehusene.
Det er satt i system gjennom helseforetakenes struktur for styring, som avskjærer leger fra arenaer der det er
mulig å påvirke arbeidsmiljøet. For
at forbedringsarbeid skal lykkes må
leger være involvert. Det er et hovedanliggende for vår nye forening.
Hvordan bruke kreftene våre?

Legenes forening for kvalitetsforbed
ring og pasientsikkerhet (LFKP) ble
stiftet som forening i overkant av et år
siden. Foreningen arbeider blant annet
for at leger skal ha tid til å engasjere
seg i kvalitetsforbedring sammen med
medarbeidere og pasienter. Et annet
viktig område er å bidra til at samhandlingen mellom leger i både 1. og 2.
linjetjenesten blir bedre. Vår erfaring
er at det eneste som i praksis virker
med samhandlingsreformen er de
økonomiske incentivene. På sykehusene
opplever våre kolleger å måtte skrive
ut pasienter som ikke er medisinsk
ferdigbehandlet fordi sengene ikke

strekker til i forhold til behovet.
Kolleger på den andre siden mottar
pasienter de ikke har ressurser til å
håndtere. Pasienter lider ved at de blir
kasteballer mellom oss, spesielt eldre
med sammensatte lidelser. Vi ønsker å
samle LIS fra 1. linje tjenesten på kurs
sammen med LIS fra 2. linje tjenesten
til kurs i praktisk forbedringsarbeid,
med utgangspunkt i de nye felles
kompetansemålene (FMK) i den nye
LIS-utdannelsen. Slik vil vi bidra til
at vi skal bedre bli kjent med og kunne
redusere hverandres utfordringer og
forbedre pasientbehandling. Vi har i
disse dager nedsatt en arbeidsgruppe
under ledelse av Åse Lexberg som
skal lage en skisse for hvordan vi kan
integrere et slikt kurskonsept i LISutdannelsen.
Ellers er vi opptatt av å forbedre
vitenskapelig forankring av forbedringsarbeid. På vårt første høstmøte i nov
ember 2018 hadde vi frie foredrag og
postere om erfaringer med alvorlige
hendelser og forbedringsprosjekter
innen kvalitet og pasientsikkerhet.
Dette er et langsiktig og møysommelig
arbeid. Åpenhet om hendelser er en
viktig måte å ta pasienter på alvor og
bidra til at topplederne våre tvinges til
å få fokus på annet enn økonomi. Vi
har innledet en dialog med Tidsskriftet
om hvordan erfaringer med forbed
ringsarbeid kan systematiseres og
publiseres der.

››

Av Olav Røise, leder,
Ellen Tveter Deilkås, sekretær, LFKP

Vi mener at faglige hensyn veier for
lite i styringen av helsevesenet. Det
legges lokk på problemfylte forhold
som klinikere sliter med og som svekker
pasientbehandlingen. For å bli slagkraftige er to ting viktige; mange aktive
medlemmer og en strategi som kan
realisere målene våre. Fram til neste
høstmøte jobbes det fram en strategi
under ledelse av sekretær i foreningen,
Ellen Tveter Deilkås. Vi har allerede
100 medlemmer, men trenger mange
flere. Som spesialforening har vi en
mulighet til å være talerør om forhold
som vi erfarer svekker kvalitet og
trygghet i pasientbehandlingen. Vi har
allerede vært aktive i media på viktige
områder; bevare den sanksjonsfrie
meldeordningen for alvorlige hendelser;
sikre at personvernregler ikke hindrer
oss i å utøve god pasientbehandling;
bidra til at sykehus som bygges skal ha
god kvalitet og pasientsikkerhet som
hovedformål og ikke økonomisk inn
sparing.
Vårt overordnede mål er å være en
arena for leger og lege-ledere som er
opptatt av god organisering for å sikre
gode og trygge pasienttilbud. Slik vil vi
bidra til at våre pasienter også i frem
tiden får best mulig behandling som
vårt offentlige helsevesen er i stand
til å gi. Du er hjertelig velkommen
som medlem. Se foreningens nettside
for vedtekter, styresammensetning og
informasjon om hvordan bli medlem. •

Se: https://beta.legeforeningen.no/fag/kvalitet-og-pasientsikkerhet/ny-spesialforening-medlemskap-hostmote-2018/
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Fersk i hvit frakk
Jeg hadde ikke vært lege i mer enn tre måneder da jeg fikk æren
av å overta som redaktør for Yngreleger.no, medlemsmagasinet
til Yngre legers forening. Jeg er født på 90-tallet og er blant
foreningens yngste rent aldersmessig – og blant de minst erfarne.
Fra tidligere hadde jeg noe journalistisk og redaksjonell erfaring
fra blant annet Aftenposten og Terrengsykkel.no, så jeg har
kanskje mer journalistisk erfaring en den jevne lege. Det var
med ærefrykt jeg tok over stafettpinnen 01.01.19.

›› Av Karianne Haga, redaktør i Yngreleger.no

V

ille jeg klare oppgaven jeg hadde
blitt valgt til? Var jeg for uerfaren?
Uerfaren eller ei, jeg hadde blitt valgt.
Nå må jeg gjøre mitt beste. Mitt mål er
at Yngreleger.no skal være en plattform
der unge leger får ytre sine meninger,
en arena der de kan dele opplevelser
fra sine legeliv og samtidig en nettside
der man finner informasjon om arbeidsliv – som fersk lege er det ikke like lett
å forstå hvilke lover og regler som
gjelder, slik at man vet når man kan
stille spørsmålstegn ved det arbeids
giver gir deg rett i fanget. Tiden vil vise
hvordan det går. Noen vil være enige,
noen vil være uenige. Noen vil synes
det er bra, noen vil ikke synes det er
bra. Som redaktør må man tåle motstand. Om jeg har ryggrad nok,
vet jeg ikke.
I midten av januar ble jeg kontaktet
av redaktøren i OVERLEGEN. Kunne
jeg tenke meg å skrive noe for dem?
Selvsagt. Å få henvende seg til de mest
erfarne, de om oppleves som sykehusets levende leksikon, er stort. Vi
som er unge leger har enorm respekt
for dere. Vi gjør stort sett som dere sier
- hadde en overlege sagt «Alle ferske
LIS1 skal bukke når de kommer inn
til morgenmøtet», hadde vi gjort det.
Selv om vi gjør som dere sier, er det
ikke sikkert vi alltid er enige. Noen sier
fra, ikke alle. Kjære overleger, la oss
som er unge og uerfarne komme med
innspill. Kanskje kan dere lære av oss?

Målet er at vi skal arbeide sammen
som et best mulig team – det tjener
ikke bare pasienten, men også oss som
kollegaer.
I løpet av min første måned som
redaktør, har det vært en pågående
debatt om overlegers behandling av
unge kollegaer. Det har kommet frem
at enkelte overleger behandler ferske
leger dårlig, selv om dette kun gjelder
et mindretall. Som fersk LIS1 vet jeg at
man ofte er usikker og helt avhengig av
hjelp fra mer erfarne kollegaer. Å ringe
bakvakten skal ikke være noe man
frykter, det skal være en støtte. Husk
at vi jobber sammen. Vi blir gode av
å bygge hverandre opp, ikke bryte
hverandre ned. Gi heller ros enn ris.
I denne utgaven av OVERLEGEN
fokuserer redaksjonen på det faktum
at det er en økende søking til Villa
Sana, særlig blant yngre leger og leger
i primærhelsetjenesten. Vi har hørt om
leger som er utbrent før de er 40 og
leger som gruer seg til å gå på jobb. Jeg
spør meg: Hvordan kan drømmen man
hadde som ung om å bli lege, ende slik?
Etter seks år med studier, kunne jeg
senke skuldrene i slutten av juni da jeg
ble uteksaminert fra Universitetet i
Oslo. Legelivet ventet! Endeling kunne
jeg bære den hvite frakken som lege.
Det skulle vise seg at frakken til tider
har vært tung å bære.
Siden jeg startet å jobbe som lege
har jeg erfart at man som lege skal

jobbe sammenhengene, gjerne i 19
timer. I løpet av disse timene skal man
være lege (ta opp journaler, gå visitt,
tolke røntgenbilder og blodprøvesvar,
skrive epikriser til den store gullmedalje,
ha pårørendesamtaler), man skal være
sykepleier (ringe hjemmesykepleien i
kommunen for å finne ut om pasienten
har hjemmesykepleie, i så fall hvor
ofte og hjelp til hva) og man skal være
sekretær (kode alle diagnoser og utførte
prosedyrer, legge inn takstkoder – hvis
ikke får ikke avdelingen betalt, sende
sykemeldinger og legeerklæringer i
konvolutter til riktig adresse). To armer
og to ben er ikke nok, og vakten er for
kort. Flere ganger har jeg gått hjem
med følelsen av å ha masse ugjort,
selv etter å ha sittet flere timer overtid.
Følelsen av å ikke strekke til, er
velkjent.
Er det min feil? Er det jeg som ikke
jobber raskt nok? Det er lett å ta ansvaret
på egne skuldre, er det riktig? Kan det
tenkes at dette er et resultat av en
arbeidsgiver som overlater stadig flere
arbeidsoppgaver til legene – både legeoppgaver og «ikke-lege»-oppgaver?
På et tidspunkt klarer man ikke løpe
raskere. Da sier det stopp.
Jeg har tro på at pendelen vil snu,
men da må vi stå sammen og si fra.
Vi studerte medisin for å lære å trøste,
lindre og av og til helbrede de syke
– ikke for å sitte foran en PC-skjerm. •
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På godt og vondt

Forvakten og bakvakten utgjør sammen et kritisk nødvendig
team i sitt fagområde på sykehuset. Ikke alle opplever god teamfølelse.

E

nhver overlege har vært både
turnuskandidat/turnuslege og
assistentlege/lege i spesialisering. Vi
har gått mange forvakter og har erfaringer med ulike bakvakter. På godt,
for det aller meste, men også på noe
annet vis. Både de gode og de dårlige
erfaringene blir med oss, og jo yngre
og mer uerfaren man er som lege, desto
sterkere blir inntrykket som fester seg.
Overlegene er forbilder og formidlere
av kultur, eventuelt ukultur.
Vi har kjent på ansvarsfølelsen som
forvakt; travelheten, samtidighetskonfliktene, usikkerheten og følelsen av
utilstrekkelighet. På den annen side
tryggheten når bakvakten dukker opp
i en vanskelig situasjon. Og ikke bare i
de kritiske øyeblikkene der livet til
pasienten henger i en tynn tråd. Vi har
kunnet glede oss over å bety noe for
andre ved å trøste, lindre og av og til
helbrede, og den gode stemningen som
kan råde om natten. Erfart læring og
mestring i samspill med bakvakten og
andre yrkesgrupper, og pasienten og
pårørende. Hele tiden med vissheten
om at vi har en bak oss som trygger og
støtter. Som regel.
Og vi har feilet. Med mer eller mindre
den samme vissheten om at vi har en
bak oss som støtter.
Mange ganger vi vært usikre på om
vi skal ringe bakvakten nå.
Alle disse erfaringene som forvakt er
det nyttig å ha med seg i fortsettelsen
av yrkeskarrieren, i andre roller.
Terskelen for å ringe bakvakten er
individuell. Som fersk lege skal man ha
raskere og hyppigere kontakt med bak-

vakt enn som erfaren. Noen kan ha behov
for den sikkerheten som ligger i å ha
konferert med spesialisten. Det må vi
som bakvakter både tåle og ha respekt
for. Ingen er utlært, heller ikke bakvakten.
Uansett skal en bakvakt håndtere
kontakten på en forsvarlig måte, på alle
plan, tilpasset situasjon og problemstilling. Bakvakten er øverste ansvarlige i
vaktteamet og har vaktteamets høyeste
kompetanse. Kontakten med forvakten
er en av måtene å ta dette ansvaret på.
Som bakvakt har jeg en del ganger
undret meg hvis jeg ikke har hørt fra
forvakten på en stund: Er det lite å
gjøre, eller tar forvakten for stor risiko
og handler på egenhånd? Er forvakten
egenrådig? Lite veiledbar? Det handler
også om veiledningspedagogikk, for
vaktarbeid er også en del av spesialiseringen og en spennende læringsarena.
De aller fleste overleger svarer ut på en
ordentlig måte.
Men erfaringer, og nå sist innlegget til
Per-Kristian Jensen på Yngreleger.no og
oppslagene i Dagens Medisin, har vist
oss at ikke alle bakvakter svarer eller
oppfører seg som de skal. Bakvakter skal
ikke oppføre seg på en måte som gjør at
terskelen for å kontakte bakvakten,
enten det er midt på natten eller ikke,
blir så høy at det truer pasientsikker
heten. Avvik fra en god standard må tas
opp, helst med en gang, alternativt av
leder så fort som mulig.
Vakt på sykehus er en del av system
ansvaret hos øverste ledelse, og lederne
har et ansvar for tilrettelegging. Vi opplever ofte at det er for mye å gjøre, at vi
har mange samtidighetskonflikter, og

Se også innlegg av Jon Helle i Dagens medisin 27.1.2019:

›› Av JonOfsHelle,
leder

at for mange driftsoppgaver som ikke
er egentlig vaktarbeid, må løses på
vakt. Men feil og mangler her kan ikke
gå ut over hvordan forvakt og bakvakt
snakker sammen på den enkelte vakt.
Når vi er på vakt, bærer vi sykehusets
og samfunnets ansvar for pasientsikkerhet og kvalitet på våre skuldre, og vi må
håndtere risiko. Det kjennes på kroppen.
Derfor er det så viktig med godt og trygt
forhold i vaktteamet og avklarte roller.
Vi gjør alle feil, selv de beste. Det sies
at den som vurderer seg som ferdig
utlært, er bare ferdig. Alle trenger
tilbakemeldinger, både som fagperson
og person. Vi må alle være veiledbare,
både ovenfra og nedenfra. Først da kan
vi til enhver tid kunne fungere best, som
det kritisk nødvendige teamet vi er. •

Innlegget fra Jon Helle ble skrevet
på oppfordring fra redaktøren av
Yngreleger.no, Karianne Haga,
og ble publisert der 04.02.19. Det
gjengis i Overlegen med tillatelse
fra redaktør Haga.
Debatten startet med Per-Kristian
Jensens innlegg på Yngreleger.no.
Innlegget ble fulgt opp av Dagens
Medisin. Jon Helles svar i Dagens
Medisin 27.01.19 ( jfr lenke nederst
på siden) var en del av denne
debatten.

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2019/01/27/overlege-leder-om-bollete-bakvakter--helt-uakseptabelt/

40 OVERLEGEN 1-2019

Foto: Thomas Barstad Eckhoff

Forvakt og bakvakt

Det frikoblede lederskapet
Hvem vil vel sette en jurist til å være rektor på en barneskole? Eller en lege
til å lede en domstol? Forskning* har vist at sykehus ledet av leger er bedre
drevet enn sykehus som ikke er ledet av leger. Språk er makt og når våre ledere
i dag er mer interessert i om en bestemt behandling gir økonomisk overskudd,
og ikke i om den hjelper en pasientgruppe, da er dagens lederskap frikoblet,
eller kanskje frakoblet , vår kliniske hverdag.

›› Av Arne Laudal Refsum, Redaksjonskomiteen

P

rofessor Jan Grundt advarte i 1998
mot å gjøre sykehusene til aksjeselskap. Han skrev i Kommunal Rapport:
«Å være sykehusdirektør i dag er tøft,
men i et AS blir det langt tøffere. Det
blir som å være fyrbøter i helvete.» Nå
ble ikke sykehusene AS, men statlige
foretak, men begrepet har blitt brukt
en rekke ganger senere.
Helseministeren vil slå sammen
Finnmarkssykehuset med UNN uten
at dette har vært diskutert på forhånd.
Bjørn Erikssteins byggeplaner på
Gaustad og tilsvarende nedleggings
planer for Ullevål har ikke gehør hos
legene ved OUS, i følge de tillitsvalgte.
Personvernombudet på samme sykehus håndterer personvern helt i egen
regi dersom vi skal tro medieoppslag
ene.
Ved forsøk på etablering av nye
behandlingstilbud må vi legge frem
«Business Case» som viser at vi går
overskudd. Analysene skal ikke
inneholde momenter som kvalitet,
forskning, behov, men kanskje en
vurdering av volum, slik at man kan
multiplisere overskudd eller underskudd. Ofs leder Jon Helle skrev i
Overlegen 4-2018: «Endringer bærer
i stor grad preg av at økonomi trosser
pasienttilbudkvalitet, fagutvikling og
trivsel til ansatte.»

«Slik det er nå, med
et lederskap som er helt
autonomt i forhold til
klinikken, er ingen
ønsket situasjon. Leger
må påta seg lederoppgaver,
og leger må støtte
leger som leder»

Bare i dette nummeret av Overlegen
er ledelse direkte eller indirekte kommentert i artiklene om «Å være lege
eller jobbe som lege», i Inge Glambeks
innlegg om DRG, i Olav Røyses artikkel
om den nye spesialforeningen. Den
samme Olav Røise skrev her i Over
legen tidligere: «Dagens helseledelse
opererer fjernt fra både pasienter og
det helsepersonell som diagnostiserer
og behandler pasientene.»
Hvordan sykehusene ledes, og av
hvem de ledes angår oss alle. I Rambøllundersøkelsen ( se Overlegen 4-2018)

skåret spørsmålet «Helseforetakets
øverste ledelse møter innvendinger
konstruktivt» bare 2,5. Også spørsmål
ene «Det er godt samarbeid mellom
sykehusets øverste ledelse og ansattes
representanter», og «Fagmedisinske
råd blir godt ivaretatt når sykehuset
planlegger driften» skåret lavt.
Slik det er nå, med et lederskap som
er helt autonomt (frakoblet) i forhold
til klinikken, er ingen ønsket situasjon.
Leger må påta seg lederoppgaver, og
leger må støtte leger som leder. For å få
en slik støtte fra kollegaer må lederne
sette fag, kvalitet, pasientsikkerhet og
arbeidsmiljø i høysetet. Økonomi og
produksjon (som om vi er en produksjonsbedrift av helsetjenester) er ikke
parametere som skal dominere hver
dagen vår.
Lederstillinger må kunne kombineres
med noe klinikk. Dette er viktig for å få
legitimitet hos helsepersonellet man
skal lede. Christian Grimsgaard tok til
orde for Hybrid-ledelse i Overlegen
3-2016. Da må mange administrative
oppgaver utføres av støttepersonell,
eller kanskje bare fjernes. Kanskje skal
disse pasientnære overlegestillingene
være åremålsstillinger. Dette kan løses
med krav på retrettstilling og kompetansehevende tiltak etter endt ledelsesperiode. •

Lenker:
* When clinicians lead; The McKinsey Quarterly - Health Care; February 2009

https://legeforeningen.no/lokal/hordaland/paraplyen/redaktoren/manglende-lyst-pa-klinisk-lederskap/
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Norge og OECD

– viktige helsepolitiske
samarbeidspartnere
Fakta om OECD
Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) er en
internasjonal organisasjon av industriland med hovedsete i Paris. I dag
består OECD av 36 medlemsland i Europa, Nord-, Mellom- og Sør-Amerika,
Asia, Midtøsten og Oseania. OECDs arbeid og nettverk strekker seg også
utenfor medlemslandenes grenser, for eksempel samarbeid med land som
Brasil, Kina, India, Indonesia, Russland og Sør-Afrika.
OECD består av tolv fagdirektorater med underliggende divisjoner,
ekspert- og arbeidsgrupper. Sekretariatet produserer analyser, statistikk
og bakgrunnsmateriale som bidrar til å informere medlemslandenes
innenrikspolitiske agenda. OECDs oppgave ligger i å fremme sosial trygghet for sine borgere, effektiv og bærekraftig ressurshåndtering, sikre
økonomisk vekst og utvikling.

Ane Auråen,
›› Av Helseøkonom
og helsepolitisk
analytiker i OECD

Mer informasjon om OECD kan finnes på www.oecd.org

Ofs leder Jon Helle var på besøk hos OECD i Paris i november 2018 sammen med en delegasjon fra Akademikerne
helse. Et av flere interessante innlegg ble holdt av Ane Auråen som sa seg villig til å skrive om OECD til Overlegen.

Helsedivisjonens arbeid og virke

Helsedivisjonen jobber for og med
medlemsland i videreutviklingen og
styrkingen av helsetjenesten i tillegg
til å forberede helsetjenesten på fremtidens utfordringer. OECDs Helse
divisjon benytter en flerdimensjonal
tilnærming til helse i sitt arbeid, siden
mange sider ved offentlig politikk og
samfunn kan påvirke folkehelsen. De
ulike arbeidsområdene favner derfor
vidt (se faktaboks).
En av grunnpilarene til Helsedivisjonens arbeid er innhenting av helsedata
fra medlemslandene som videre blir
bearbeidet og standardisert. Statistik
erne i Helsedivisjonen arbeider tett
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med datakorrespondenter i alle medlemsland for å validere innrapportert
data. Helsedivisjonen publiserer data
på folkehelse, helsesystemenes kvalitet,
helseutgifter og analyserer utviklings
trekk over tid. Helsestatistikken blir
publisert i Health at a Glance, som blir
utgitt både for hele OECD-kretsen og
for spesifikke regioner (OECD, 2017[1];
OECD/EU, 2018[2]).
I kombinasjon med spørreskjemaer
og kvalitative data blir innhentet helsestatistikk brukt til å utarbeide analytiske
rapporter. Disse belyser effekten av
reformer som medlemslandene
gjennomfører for å bedre kvalitet,
effektivitet og resultat i helsesektoren.

Red.

Helsedivisjonen er delt inn i
f aggrupper som arbeider tett med
eksperter nominert av medlemsland
ene. Slike ekspertgrupper er etablert
innen helsestatistikk, legemidler,
folkehelse og kvalitet og behandlingsutbytte (Health Care Quality and
Outcomes). Sammen arbeider sekretariatet og eksperter med å utvikle
rapporter og analyser som belyser
utfordringer innenfor disse fagfeltene.
For eksempel har Helsedivisjonen
nylig gitt ut to større publikasjoner
innen innovasjon og tilgang til legemidler og antimikrobiell resistens
(OECD, 2018[3]; OECD, 2018[4]).

Helsedivisjonens arbeidsområder
Helsedivisjonen består av rundt 45 analytikere, hovedsakelig helseøkonomer,
folkehelseeksperter, epidemiologer, leger, samfunnsvitere og statistikere som
er underlagt Directorate for Employment, Labour and Social Affairs. Helse
divisjonens styringskomite møtes to ganger årlig, hvor medlemslandene er
representert ved delegater og internasjonale samarbeidspartnere, som for
eksempel Verdens Helseorganisasjon, Verdensbanken og EU.
• Pasientrapporterte resultatmål
(PaRIS - Patient Reported Indicator Survey)
• Kvalitet
• Helsestatistikk og Health at a Glance
• Helseutgifter
• «Value for money»
• Sikre økonomisk bærekraftig helsevesen
(Ensuring financial sustainability of health systems)
• Aldring og langtidsomsorg
• Folkehelse
• Legemidler og nye metoder (Pharmaceuticals and medical devices)
• Sysselsetting I helsesektoren (Health workforce policies)
• Ulikheter i helse og inkluderende vekst
(Health inequalities and inclusive growth)
• Global helse og styrking av helsesystemer
(Global health – health system strengthening)
Mer informasjon om OECD Helsedivisjonens arbeid kan finnes på
http://www.oecd.org/health/

Helsedivisjonens styringskomite
 øtes to ganger i året for å diskutere
m
ekspertgruppenes arbeid i tillegg til
andre tiltak og prosjekter helsedivi
sjonen er involvert i. Helsekomiteen
bestemmer i felleskap den fremtidige
retningen for helsedivisjonens arbeid.
På helsekomiteens møter er medlemslandene representert ved delegater
som vanligvis er sendt ut fra helse
departementene. Dette gjør avstanden
kort mellom sentrale helsemyndigheter og sekretariatet. Det vil sikre at
Helsedivisjonens prosjekter og arbeid
er dagsaktuelle og relevante for medlemslandene og kan bidra til å støtte
deres helsepolitikk og reformutvikling.
Nært samarbeid for å bedre
forstå hva som gjemmer seg bak
norske helseutgifter

Et eksempel på hvordan OECD Helsedivisjonen har jobbet for og med Norge
er rapporten om helseutgifter som kom

ut i 2017 (Morgan, Gmeinder and
Wilkens, 2017[5]). Rapporten ble produsert etter forespørsel fra Helse- og
Omsorgsdepartementet og er en dyptgående analyse av norske helseutgifter
sammenliknet med land med likt velferdsnivå og helsesystem; Danmark,
Nederland, Sverige, Sveits og Tyskland.
Rapporten forsøker ikke å besvare
hvorvidt Norge bruker «nok» midler
på helse, men forsøker først og fremst
å sette norske helseutgifter i en internasjonal kontekst. For å nøyaktig
sammenlikne norske helseutgifter,
blir det referert til helseutgifter per
innbygger, fordi norske helseutgifter
som andel av BNP har variert de siste
årene på grunn av svingninger i
petroleumsvirksomheten.
Årlig rapporterer Norge, i likhet
med andre medlemsland, helseutgifter
til OECD, som videre gjennomgår en
valideringsprosess i samarbeid med
SSB. I 2016 rapporterte Norge det
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[1]

fjerde høyeste nivået av helseutgifter
per innbygger i OECD, og det nest
høyeste etter Sveits blant sammenlikningslandene. Generelt ser vi at
helseutgifter øker med velstandsnivået
til et land. Norge har det høyeste
lønnsnivået per innbygger, høyest forventet levealder, men det laveste nivået
av befolkning over 65 år. Ut i fra dette
er midlene brukt på helse i Norge som
forventet i forhold til velstandsnivået,
geografi og befolkningsstrukturen.
Det at man i Norge generelt har et
høyt prisnivå er ikke nytt for noen.
Det samme gjelder i imidlertid også
prisen av helsegoder og helsetjenester.
Rapporten bruker for første gang
standardiserte og komparative priser
for helse- og sykehustjenester. Den
komparative analysen av helsepriser
viser at man i Norge betaler 88% mer
for et standardisert utvalg av helse
tjenester i forhold gjennomsnittet i EU.
For sykehustjenester er utgiftene 131%
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høyere enn gjennomsnittet i EU og kun
Sveits har høyere utgifter enn Norge.
Gjort om til utgifter per innbygger og
justert for generelle prisforskjeller,
tilsvarer dette at Norge bruker 10% mer
på somatiske sykehustjenester enn
Tyskland, Danmark og Nederland
– og 30% mer enn Sverige.
Høye utgifter til helse i Norge er
drevet av hovedsakelig to årsaker;
høyere lønninger og høyere dekningsgrad av helsepersonell. Opptil 65%
av driftskostnader på sykehus går til
lønninger. En annen bidragsyter til
sykehusutgifter er høy sysselsetting i
spesialisthelsetjenesten. Over 50%
av sykehuspersonalet er sykepleier/
spesialistsykepleier og lege/spesialist.
I tillegg til høye tall av sykehusansatte
per 1000 innbyggere viser dette til
høy tetthet av helsepersonell i Norge
sammenlignet med andre land.
Til tross for gjennomsnittlig lavere
sykehusaktivitet (målt i lengde av sykehusopphold og utskrivelser) er Norge
blant de landene som har de høyeste
utgiftene til helse. Dette bekrefter at
høye sykehuspriser bidrar til utgifts
nivået. Preliminære analyser gjort av
OECD viser til at elektive inngrep,
spesielt kne og hofteoperasjoner og
keisersnitt, er spesielt mye dyrere i
Norge i forhold til andre land. Samtidig
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er dagkirurgi lite brukt i forhold til de
andre skandinaviske landene, men
likevel mer enn Sveits og Tyskland.
En økning av dagkirurgiske inngrep er
imidlertid identifisert som en av flere
potensielle løsninger, som på sikt kan
både få ned sykehusutgifter og sam
tidig få opp produksjonsvolum i
spesialisthelsetjenesten såfremt det
er organisatorisk og geografisk mulig.
Pasientens helsetjeneste – viktig
prioritet for både OECD og Norge

Det er ikke bare helseutgifter som er
har vært gjeldende for samarbeidet
mellom Norge og OECD. I januar 2017
møttes helseministre og eksperter fra
over 40 land i Paris under slagordet
«People at the center», for å diskutere
fremtidens helsetjeneste. En aldrende
befolkning, økende forekomst av
kroniske sykdommer gjør at behovet
for helsetjenester er i endring. Dette er
en utfordring som merkes i alle OECDs
medlems- og samarbeidsland. Et samlet ministerkorps ba OECD om støtte
til å endre helsetjenesten, slik at den er
bedre tilpasset pasientenes behov.
Å skape «pasientens helsetjeneste»
har vært på mange helsepolitiske
agendaer over lengre tid, også i Norge.
Tradisjonelt har kvaliteten på behandling og behandlingsutfall blitt målt i

harde tall og fakta. Statistikk på over
levelse er et eksempel, utskrivelser og
re-innleggelser er andre. I skiftet mot å
skape «pasientenes helsetjeneste» er
disse parameterne fortsatt viktig, men
i tillegg skal det gis større plass til pasientens stemme. Spørsmålene som nå
skal bli stilt pasientene er; «Hva er god
helse for deg? Hva skal til for at du synes
denne behandlingen er vellykket?».
Svaret på disse spørsmålene vil variere
fra person til person, og måten vi evaluerer kvaliteten av helsetjenestene som
blir gitt pasientene, må settes i et nytt lys.
Fra et internasjonal perspektiv er det
viktig for OECD å kunne reflektere
denne endringen også i måten helsetjenestene blir evaluert på. Det er derfor
Helsedivisjonen i samråd med ledende
internasjonale eksperter, forskere og
medlemsland utvikler et nytt verktøy,
som skal nettopp skal gi plass til pasientens stemme i analyseringen av
kvaliteten på helsetjenestene. PaRIS
(Patient Reported Indicator Survey)
initiativet vil bli et viktig virkemiddel
for «policy makers» til å bedre forstå
hvordan helsetjenestene kan bedre
svare til pasientenes behov. PaRIS blir
også et viktig virkemiddel for alle oss
som jobber for å utvikle dagens helsetjeneste til å møte morgendagens
utfordringer på en bedre måte. •

Håndtering av personopplysninger
Den 25. mai 2018 trådte nye regler for behandling av personopplysninger
i kraft i EU i form av en ny forordning (GDPR). Den nye norske person
opplysningsloven trådte i kraft 20. juli 2018, og fra samme dato ble EUs
personvernforordning (GDPR) også gjeldende i Norge

››

F

oreningsleddene i Legeforeningen
er selvstendige virksomheter,
med eget organisasjonsnummer, og
regnes som behandlingsansvarlig etter
personvernregelverket. I dette ligger
at alle foreningsledd vil ha et ansvar
for den håndtering av personopplysninger som gjøres av foreningsleddet.
Selv om det er variasjoner i grad og
omfang, er det klart at alle foreningene
håndterer personopplysninger. Det kan
for eksempel være kontaktopplysninger
om styremedlemmer, medlemslister
eller liste over kursdeltakere.
Som behandlingsansvarlig må det
enkelte foreningsledd sørge for at
behandlingen av personopplysninger
til enhver tid skjer i henhold til regelverket. I den anledning vil vi minne
om informasjon som ligger på Legeforeningens nettside under jus og
arbeidsliv - www.legeforeningen.no/
gdpr. På disse nettsidene finnes både
generell informasjon om personvern,
samt informasjon som er særlig til

Av Helga Bysting, personvernombud, Dnlf

passet foreningsleddene. Blant annet
står det beskrevet hvilke oppgaver
foreningene må gjøre. For eksempel
må man kartlegge hvilke personopplysninger man har lagret og for hvilket
formål man har de aktuelle person
opplysningene. Det må vurderes om
foreningen har et lovlig grunnlag for
behandlingen av personopplysningene.
Videre må det blant annet foreligge
rutiner for sletting av informasjon når
det opprinnelige formålet med å ha
personopplysningene bortfaller og
rutiner for håndtering av innsynsbegjæringer.
For leger som er ansatt i et helseforetak er det virksomheten ved ledelsen
som er behandlingsansvarlig etter
personvernlovgivningen (ansvarlig for
etterlevelse). Hvert enkelt helsepersonell er imidlertid fortsatt underlagt
selvstendig ansvar mht. taushetsplikt
og forsvarlighetskrav mv. etter helselovgivningen, i tillegg til eventuelle
interne instrukser for håndtering av

personopplysninger. Om forholdet
mellom helselovgivningen og personvernreglene har det den senere tid
pågått flere debatter. De nye personvernreglene skulle isolert sett ikke
representere noe veiskille i håndteringen
av helseopplysninger, da de samme
grunnprinsippene fortsatt gjelder, men
det kan i noen saker observeres at fokuset
i retning overholdelse av personvernregelverket synes å være forsterket.
Det faller utenfor denne artikkelen å
utdype dette, men Legeforeningen
har engasjert seg i problemstillingene
og vil søke å bidra til oppklaring rundt
temaene.
Legeforeningens tillitsvalgte representerer Legeforeningen og medlemmene, blant annet overfor arbeids
givere. Det er Legeforeningen sentralt
som har behandlingsansvaret for behandlingen av personopplysninger
som skjer i hele organisasjonen, også
på lokalt nivå. Det betyr at tillitsvalgte,
på ulike nivåer, må forholde seg til
hvordan Legeforeningen bestemmer
at opplysningene skal behandles og
oppbevares. Har du spørsmål om
hvordan du som tillitsvalgt skal
håndtere ulike problemstillinger, kan
du sende en e-post til Legeforeningens
personvernombud: personvernombud@
legeforeningen.no Se også informasjon
og retningslinjer for tillitsvalgte på
våre nettsider for personvern
– www.legeforeningen.no/gdpr
Dersom foreningene, tillitsvalgte
eller andre medlemmer ønsker nærmere veiledning vil Legeforeningens
sekretariat være behjelpelig. •
OVERLEGEN 1-2019
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Den moderne Legerollen:

Stilt overfor personvern og byråkrati
Den siste tiden har det pågått en viktig debatt om farlige pasientsituasjoner
knyttet til manglende oversikt og registrering av medisinsk teknisk utstyr, som
f.eks. pacemakere. Debatten har, svært betimelig, glidd over i en bredere
problemstilling knyttet til at vi opplever et stadig økende personvernbyråkrati
som trumfer viktige fagmedisinske hensyn. Dette kan i sin tur betraktes som
utslag av en trend. Ikke bare i helsevesenet, men også innenfor skoleverk,
politi m.fl.; en generell byråkratisering rundt primæroppgavene i samfunnet.

›› Av Johan C. Ræder, overlege/professor dr.med., OUS avdeling for anestesiologi / UiO

I

utgangspunktet er dette helt legitimt
og ønskelig i et velstående samfunn,
et økende byråkrati skal sørge for større
sikkerhet, bedre kvalitet og mer rettferdige ordninger innenfor sin sektor.
Det er imidlertid grunn til å stille spørsmål ved deler av denne utviklingen bort
fra fag-styrte beslutningsprosesser. Som
leger ser vi dette konkretisert når våre
pasientmøter, vår forskning og vår
undervisning vanskeliggjøres ved at vi
må bruke mer og mer tid på skjemaer,
søknader, rapporter og ikke-faglige
møter. Problemene forsterkes ved at de
byråkratene vi skal samhandle med, får
større og større makt, har liten eller
ingen helsefaglig bakgrunn og sitter
langt unna vår utøvende virksomhet.
Man kan av og til undre seg over
om man ikke betaler uforholdsmessig
mye, i forhold til mulig gevinst. Eks
empelvis har forskningsjuks ført til
en rekke nyansettelser knyttet til
forskningsadministrasjon og forsk
ningsovervåking. Det er usikkert om
det er blitt reduksjon i forskningsjuks i
Norge av dette, men klinisk forskning
er definitivt blitt betydelig tyngre å
gjennomføre, med 5-10 forskjellige
instanser som skal godkjenne og overvåke selv det enkleste prosjekt. Når
det gjelder datasystemer har angivelig
pasientsikkerheten ved flere anledninger
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vært i kritisk fare og Datatilsynet har
boltret seg med bøter og krigstyper.
Så vidt vites, har ikke en eneste norsk
pasient lidd konkret overlast av disse
hendelsene. Det har imidlertid ført til
at personverninstanser som skal komme med råd, mange steder har fått
vetorett og uinnskrenket makt. Det har
blitt krav om super-kryptering av alt
som smaker av data knyttet til klinikk
eller forskning, samt informerte underskrifter for innhenting av alle mulige
typer opplysninger. Dette skaper store
problemer for sikkerhet og kvalitet i
selve pasientbehandlingen, samt i
forskning og undervisning. I denne
sammenheng: Har noen spurt befolkningen om hva de synes? Vi lever i et
samfunn med uhemmet overvåking
via kameraer i det offentlige rom og via
spor fra vår selvvalgte bruk av kredittkort og internett. Vi er i andre sammenhenger pålagt plikter fordi samfunnets nytteverdi er satt som første
prioritet: eks. militærtjeneste, plikt til
å hjelpe folk i nød, plikt til å melde fra
om mulig skade/kriminalitet mm. Kanskje burde det være slik, som det var
noen år tilbake, at man som pasient i
det offentlige helsevesen forutsettes å
samtykke til godt regulert forskning og
undervisning, dog med uforbeholden
rett til å be om å bli fritatt fra dette?

Byråkratiske systemer har en iboende
tendens til å vokse, dels for å betjene
seg selv og sitt indre liv, dels for å få
økende makt og betydning utad. Man
arbeider for å få ansatt flere inn i sitt
byråkrati, noe som betyr økte krav og
mere arbeide for de man skal betjene.
En del av det byråkratiet utfører eller
ber oss om, kan med rette betegnes
som «pseudoarbeide»; det har egentlig
ingen reell nytteverdi for samfunnet.
Som fagmedisinere er det viktig at vi
står opp for vår etikk og vårt fag overfor dette. Pasientens sikkerhet må gå
foran personvern, når disse to kommer
i konflikt. Kanskje vi også skal engasjerer
oss i den viktige, overordnede debatten:
I et samfunn med færre barn, færre
hender i betalte jobber bør det kanskje
prioriteres bort en del helse-byråkratiske
stillinger og bestemmelser? Hvis det
også er slik at det finnes mange uløste
og økende oppgaver innenfor nødvendige tjenester direkte knyttet pasienter
og omsorgstrengende, kunne flere få et
mer meningsfylt arbeide der. •

NORSK OVERLEGEFORENINGS LEDERSTIPEND 2019 – UTLYSNING

Formål

Norsk overlegeforening (Of ) arbeider for at overleger vil ta på seg og bli værende i lederfunksjoner.
Of prioriterer lederutdanning og lederutvikling.
Ofs landsrådsmøte 2018 vedtok i forbindelse med behandling av budsjett for 2019 å øremerke
kr. 400 000 av egenkapitalen til å etablere en ordning med lederstipend til videre- og etterutdanning for
ledere etter retningslinjer som godkjennes av styret. Ordningen er en prøveordning som vil bli evaluert
og videreutviklet.
Stipendkomite

Stipendkomiteen består av 2 representanter fra Ofs lederutvalg og en fra Ofs styre. Stipendkomiteen
vurderer søknader fortløpende og gir tilbakemelding til styret når stipend er innvilget. I tvilstilfeller
kan søknader legges fram for styret til endelig avgjørelse.
Kriterier for å søke stipend

• Lederstipend er et tilbud til medlemmer av Norsk overlegeforening.
• Det kan søkes stipend for lederutdanning som gir studiepoeng eller annen lederutdanning.
• Program med bekreftelse på opptak må vedlegges utfylt søknadsskjema.
Alternativt kan det søkes stipend som innvilges under forutsetning av senere opptak.
• Leger som innehar lederstillinger og andre som har interesse for ledelse og/eller innehar
tillitsvalgtverv kan søke.
• Mulighet for dekning hos arbeidsgiver må være forsøkt, slik at stipendet fra Of blir et supplement.
Det må framlegges skriftlig dokumentasjon på at det er søkt om støtte hos arbeidsgiver, samt svaret
fra arbeidsgiver. Det vises i denne sammenheng til arbeidsgivers ansvar når det gjelder videre- og
etterutdanning for leger i lederstillinger.
• Totalbeløpet for den enkelte søker er begrenset oppad til kr. 40.000,- i dokumenterte utgifter.
• Stipendet skal primært dekke kostnader/utgifter til selve lederkurset. Utgifter til datautstyr og bredbånd/
nettilgang dekkes ikke. Søknad om dekning av eventuelle reiseutgifter og hotell, må skje på grunnlag av
dokumenterte faktiske kostnader.
Mottak av stipend forutsetter

• Bekreftelse på gjennomført kurs/utdanning.
• Innsendelse av utfylt sluttrapport i samsvar med sluttrapportmal.
• Utgifter må dokumenteres med originalbilag. Disse originalbilagene skal først oversendes
etter at utdanningen er sluttført.
Eventuelle spørsmål kan rettes til Norsk overlegeforenings sekretariat.
Søknader med vedlegg kan sendes på e-post til of@legeforeningen.no
Informasjon og søknadsskjema etc

https://beta.legeforeningen.no/foreningsledd/yf/norsk-overlegeforening/organisasjonen/lederstipend/
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Tariffkurs Danskebåten
6-8. februar 2019

Overlegeforeningens tariffkurs på ferga mellom Oslo og København har en
lang tradisjon, og er et populært tilbud til våre tillitsvalgte. I år hadde rundt
70 Of-ere vært heldig å få plass. De som ønsket det fikk tilbud om skopo
laminplaster, og dermed skulle alt ligge til rette for et godt tariffkurs til sjøs.
Som vanlig var rammen konferanseavdelingen om bord i Crown Seaways
(under tidligere tariffkurs har båten hatt navnet Crown of Scandinavia).

›› Av Kjetil A.H. Karlsen, styremedlem Of

S

issel Trygstad fra Fafo åpnet med
et foredrag om lojalitet og ytringsfrihet i spesialisthelsetjenesten. Hun
gjorde rede for Fafos undersøkelse av
medvirkning i norsk arbeidsliv. Dette
er et felt Fafo har forsket på i lenger
tid. De har derfor gode data på hvordan ytringsklimaet har endret seg i
norsk arbeidsliv. Sammen med politiet
er leger en av gruppene der flest arbeidstakere er redde for å ytre seg om
kritikkverdige forhold. Midlertidige
ansatte vurderer ytringsklimaet som
dårligere enn fast ansatte. Legegruppen har tradisjonelt hatt en stor
andel midlertidig ansatte. Selv om det
er innført faste stillinger for leger i
spesialisering er det fortsatt en stor
andel av legene som ikke er fast tilsatt.
Sissel Trygstad påpekte at arbeidstakere
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i mange virksomheter pålegges streng
ere lojalitetskrav enn Grunnloven åpner
for. Dette gjelder særlig offentlig sektor.
Administrative vedtak og lignende kan
ikke innskrenke den ytringsfrihet man
gis gjennom Grunnloven. Ellers på
pekte hun at det er en uklar grense
mellom varsling og kritiske ytringer.
Selv om varslere har fått et styrket
rettsvern, er det fortsatt mange saker
der arbeidstakere påberoper seg å
varsle, mens arbeidsgiver definerer
handlingen som illojalitet. Leger opplever i større grad enn andre arbeids
takere negative reaksjoner ved varsling.
Henrik Syse fortsatte å belyse lojalitetsbegrepet i et retorisk elegant og
humoristisk foredrag. Han innledet
med å snakke om grunnleggende dyder.
De grunnleggende dyder kan hjelpe

oss. En dyd er et positivt stabilt karaktertrekk. De fire kardinaldydene måtehold, mot, klokskap og rettferdighet
mente Syse at fortsatt hadde gyldighet
som et ideal. Men idealer kolliderer
med at vi lever i en ikke-ideell verden.
Eller som Syse påpekte: «common sense
– it’s not so common». Særlig er dette
aktuelt i en verden med raske endringer
der det fort oppstår uenighet om ideal
ene. Hvordan takler vi dette uten å miste
den sunne fornuft? Syse påpekte at raske
endringer skaper en fare for «fartsblindhet». Blant annet på bioteknologiområdet skjer endringer så fort at
endringer kommer uten en offentlig
samtale om etikk. Hvordan skal man så
forstå lojalitet opp mot andre dyder?
Syse påpekte at lojalitet er en dyd som
handler om relasjoner og forpliktelser.

Alle foto: Edith Stenberg

Henrik Syse

Hanne Gillebo-Blom og Lars Duvaland

Sissel Trygstad

Den må ikke trumfe andre dyder.
Lojalitet må aldri komme i konflikt
med: sunne og bredt aksepterte yrkes
normer, med loven, grunnleggende økonomiske krav, egne verdier og ærlighet.
Ylf-leder Christer Mjåset holdt et
foredrag om Ylf’s politikk i forhold
til arbeidstid. Travelheten på tilstedevakter gjør at arbeidstid på nitten timer
oppleves som mer og mer problematisk.
Det var viktig å ta hensyn til at dette
varierte mye fra sykehus. Det er et
behov for å differensiere yttergrensene
for arbeidstid etter arbeidsbelastning.
Tariffavtalens bestemmelser om minimum 8 timer hvile per døgn brytes
regelmessig. Mjåset mente det var
viktig å jobbe videre med disse problemstillingene.
President Marit Hermansen holdt
foredrag om aktuelle tema i foreningen,
blant annet fastlegekrisen og mangelen
på LIS1 stillinger. Selv om dette er
saker som ikke direkte berører Of's
medlemmer, er dette svært viktige
tema som skapte stort engasjement
blant de tillitsvalgte.
Direktør Lars Duvaland, JA-avdel
ingen, oppdaterte forsamlingen på
aktuelle spørsmål knyttet til personvern, åpenhet, pasient-sikkerhet, herunder Legeforeningens engasjement i
tematikken. Det er mange vanskelige
spørsmål å ta stilling til. Hans anbefalte
oppfølging var:

sonvern må tolkes og forstås i lys av
helselovgivning og grunnleggende
prinsipper i medhold av denne.
Hensyn til faglig forsvarlig pasientbehandling går foran. Personvern
ombudets rolle må derfor klargjøres
og begrenses. Dnlf vil kartlegge fakta.
2. B
 edre tilrettelegging for informasjonsflyt internt i helsetjenesten.
Varsomhet mot økt grad av tilgjengeliggjøring for offentligheten/ aktører
utenfor helsetjenesten.
3. V
 urdere å bygge ned lovmessig skille
behandling/ forskning/ kvalitetsutvikling.
4. Se på samtykkeregler – bredt samtykke.
5. R
 evurdere forholdet individansvar/
systemansvar. Vanskelig for enkelt
individer å overskue om digitale
systemer ivaretar krav til personvern/ taushetsplikt.
6. S
 e på ansvarsdeling mellom Data
tilsyn og Helsetilsyn. Helsetilsynet
må ta en mer aktiv rolle.

den danske overlegeforeningen. Han
snakket om den anstrengte situasjonen
mellom Staten og arbeidstakerorganisasjonene i Danmark. Danske overleger
var nær en streik i 2018. Bakgrunnen
for dette var tøffe krav fra Staten om at
offentlig ansatte skulle betydelig ned i
lønn. Videre skulle arbeidstiden opp
2,5 timer per uke gjennom at betalt
lunsjpause skulle tas bort. Dette kravet
var ikke bare rettet mot danske leger,
men mot alle arbeidstakergrupper. For
overlegene innebar statens krav total
lønnsnedgang på 200-300 tusen danske
kroner. Etter brudd i forhandlingene
varslet arbeidstakersiden et mindre
streikeuttak. For overlegenes del ble det
gjort uttak av anestesileger og radiologer.
Dette ble møtt med varsel om lockout
av 700 000 offentlig ansatte. Statens
representanter var villig til å de facto
stanse all planlagt og akuttaktivitet ved
offentlige sykehus. Heldigvis endte
konflikten med forlik gjennom forliksmannen (tilsvarende riksmekleren i
Norge). Legene fikk 8,1% lønnsvekst
fordelt over tre år og betalt spisepause
ble sikret.
Selv med et tettpakket faglig program
og forelesninger til godt ut på kvelden,
var det satt av tid for deltakerne til et
kort bybesøk i København mens båten
lå til kai. Tariffkurset ble avsluttet med
en strategidebatt om vårens mellomoppgjør før Crown Seaways kom ut i
rom sjø. •

1. Arbeide for å tydeliggjøre ledelsens
ansvar for å tilrettelegge for faglig
forsvarlig virksomhet. Krav til per-

Forhandlingssjef Hanne Gillebo-Blom
redegjorde for hvordan tvister om
tariffavtalen håndteres mellom Legeforeningen og Spekter. Hun anbefalte
de tillitsvalgt lokalt å skriftliggjøre
uenigheten i en tvisteprotokoll og sende
det inn til Legeforeningen sentral. De
siste årene har det vært vanskelig å
løse uenigheter med Spekter. Tidligere
har man imidlertid lykkes å løse tvister
mellom partene uten å gå gjennom
rettssystemet.
Andre dag av tariffkurset fikk vi
besøk av Klaus Klausen, nestleder i
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eller kneprotesekirurgi: 10 mg 1 gang daglig. Initialdose gis 6–10 timer etter kirurgisk inngrep, forutsatt etablert
→ hemostase.
Behandlingsvarighet: Bestemmes av VTE-risiko avhengig av type ortopedisk inngrep. Større hofteleddski-

rurgi: 5 uker. Større kneleddskirurgi: 2 uker. Glemt dose: Skal tas umiddelbart, og neste dag fortsetter man med 1 daglig dose. Forebygging av slag og systemisk emboli: 20 mg 1 gang daglig. Behandling bør pågå over lengre tid
forutsatt at fordeler ved forebygging av slag og systemisk emboli er større enn blødningsrisiko. Glemt dose: Skal tas
umiddelbart, og neste dag fortsetter man med 1 daglig dose. Dobbel dose skal ikke tas i løpet av én og samme dag som
erstatning for glemt dose. Behandling av DVT, LE og forebygging av tilbakefall: Ved behandlingsoppstart ved
akutt DVT eller LE: 15 mg 2 ganger daglig de første 3 ukene, deretter 20 mg 1 gang daglig ved fortsatt behandling/
forebygging av tilbakefall. For å lette overgangen fra dosering med 15 mg til 20 mg etter dag 21, finnes en 4 ukers
startpakning. Kort behandlingsvarighet (> 3 måneder) bør vurderes ved DVT eller LE fremkalt av alvorlige forbigående
risikofaktorer (f.eks. nylig stor operasjon eller traume). Lengre behandlingsvarighet bør vurderes ved DVT eller LE som
ikke har sammenheng med alvorlige, forbigående risikofaktorer, DVT eller LE uten utløsende faktorer, eller en historie
med tilbakefall. Når forlenget forebygging (etter fullføring av > 6 måneders behandling for DVT eller LE) er indisert,
anbefales 10 mg 1 gang daglig. Ved høy risiko for tilbakefall, f.eks. ved kompliserte komorbiditeter eller tidligere utvikling av tilbakefall ved forlenget forebyggende behandling med 10 mg 1 gang daglig, bør 20 mg 1 gang daglig vurderes.
Behandlingsvarighet og dosering bestemmes individuelt etter nøye vurdering av nytte og blødningsrisiko. Glemt dose:
I fasen med 15 mg 2 ganger daglig (dag 1–21), bør glemt dose tas umiddelbart for å sikre inntaket på 30 mg pr. dag. 2
tabletter med 15 mg kan da tas samtidig. Neste dag bør det fortsettes som anbefalt med 15 mg 2 ganger daglig. I fasen
med dosering 1 gang daglig bør glemt dose tas umiddelbart, og neste dag fortsettes med 1 daglig dose. Dobbel dose
skal ikke tas i løpet av én og samme dag som erstatning for glemt dose. Overgang fra/til andre antikoagulanter:
Overgang fra vitamin K-antagonister (VKA) til rivaroksaban: Ved forebyggende behandling av slag og systemisk emboli
bør VKA-behandling avbrytes og rivaroksaban initieres når INR ≤ 3,0. Ved behandling av DVT, LE og forebyggende
behandling av tilbakefall bør VKA-behandling avbrytes og rivaroksaban initieres når INR ≤ 2,5. INR skal ikke brukes til
å måle antikoagulerende aktivitet for rivaroksaban. Kan gi økt INR-verdi etter rivaroksabaninntak. Overgang fra rivaroksaban til VKA: Utilstrekkelig antikoagulering kan oppstå. Vedvarende tilstrekkelig antikoagulering bør sikres ved enhver
overføring til alternativ antikoagulant. Rivaroksaban kan bidra til økt INR. Ved overgang fra rivaroksaban til VKA, bør
VKA gis samtidig inntil INR ≥ 2,0. De første 2 dagene i overgangsperioden bør standard initiell VKA-dosering benyttes,
deretter dosering iht. INR-testing. Ved bruk av både rivaroksaban og VKA bør INR ikke testes før det er gått minst 24
timer siden forrige dose, men før neste dose med rivaroksaban. Så snart rivaroksaban er seponert, kan pålitelig INR-testing tidligst utføres 24 timer etter siste dose. Overgang fra parenterale antikoagulanter til rivaroksaban: Hos pasienter
som samtidig får parenteral antikoagulant, seponeres antikoagulanten og rivaroksaban gis 0–2 timer før neste planlagte dose av det parenterale legemidlet (f.eks. lavmolekylært heparin) skulle vært gitt, eller når et kontinuerlig administrert parenteralt legemiddel seponeres (f.eks. intravenøs ufraksjonert heparin). Overgang fra rivaroksaban til parenterale antikoagulanter: 1. dose med parenteral antikoagulant gis når neste dose med rivaroksaban skulle vært gitt.
Konvertering: Tabletter 15 mg og 20 mg: Rivaroksaban kan inititeres eller fortsettes ved behov for konvertering. Ved
transøsofageal ekkokardiografiveiledet konvertering hos pasienter som tidligere ikke er behandlet med antikoagulanter, skal rivaroksabanbehandling igangsettes > 4 timer før konvertering for å sikre tilstrekkelig antikoagulering. Før
konvertering innhentes en bekreftelse på at rivaroksaban er tatt iht. forskrivning. Beslutning om initiering og varighet
av behandling skal ta hensyn til gjeldende retningslinjer for antikoagulasjonsbehandling for pasienter som gjennomgår
konvertering. Pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer som gjennomgår PCI med innsetting av stent:
Begrenset erfaring med redusert dose på 15 mg 1 gang daglig (eller 10 mg 1 gang daglig ved moderat nedsatt nyrefunksjon) i tillegg til P2Y12-hemmer i ≤ 12 måneder. Glemt dose: Se anbefaling for hver indikasjon angitt ovenfor. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Se Kontraindikasjoner. Nedsatt nyrefunksjon: Brukes med forsiktighet
ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon, pga. økt blødningsrisiko. Bruk ved CrCl < 15 ml/minutt anbefales ikke. Moderat eller
alvorlig (CrCl på hhv. 30–49 ml/minutt eller 15–29 ml/minutt) nedsatt nyrefunksjon:
Forebygging av slag og
systemisk emboli

15 mg 2 ganger daglig i de 3 første ukene. Deretter 20 mg 1 gang daglig. Dosereduksjon
fra 20 mg til 15 mg 1 gang daglig skal vurderes dersom blødningsrisiko antas å være
høyere enn risiko for tilbakefall. Bruk av 15 mg er basert på farmakokinetisk modellering og er ikke undersøkt ved disse kliniske forholdene. Når anbefalt dose er 10 mg 1
gang daglig, er ingen dosejustering nødvendig.
Ingen dosejustering ved lett (CrCl 50–80 ml/minutt) nedsatt nyrefunksjon. Ingen dosejustering ved moderat nedsatt
nyrefunksjon ved forebygging av aterotrombotiske hendelser etter akutt koronarsyndrom eller forebygging av VTE etter
elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi. Barn og ungdom < 18 år: Anbefales ikke da sikkerhet og effekt ikke er fastslått.
Eldre: Ingen dosejustering nødvendig. Administrering: Svelges hele. Kan ev. knuses og blandes med vann eller eplepuré umiddelbart før bruk. Knust tablett kan også gis via magesonde med litt vann, etter forsikring om at magesonde
er riktig plassert. Magesonde bør etterpå skylles med vann. Tabletter 2,5 mg: Tas med eller uten mat. Tabletter 10 mg:
Tas med eller uten mat. Tabletter 15 mg: Skal tas sammen med mat. Mat bør inntas eller enteral føde tilføres umiddelbart etter administrering av knust tablett. Tabletter 20 mg: Skal tas sammen med mat. Mat bør inntas eller enteral føde
tilføres umiddelbart etter administrering av knust tablett. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene.
Aktiv klinisk signifikant blødning. Lesjoner/tilstander, dersom dette anses å være en betydelig risiko for alvorlig blødning. Kan omfatte nåværende eller nylig gastrointestinal ulcussykdom, eksisterende ondartede svulster med høy blødningsrisiko, nylig skade i hjerne eller ryggrad, nylig kirurgisk inngrep i hjerne, ryggrad eller øyeregion, nylig intrakraniell blødning, kjente eller mistenkte øsofagusvaricer, arteriovenøs misdannelse eller vaskulær aneurisme eller større
intraspinale eller intracerebrale vaskulære abnormaliteter. Samtidig behandling med alle andre antikoagulanter, f.eks.
ufraksjonert heparin, lavmolekylært heparin (enoksaparin, dalteparin etc.), heparinderivater (fondaparinuks etc.), orale
antikoagulanter (warfarin, dabigatraneteksilat, apiksaban etc.), unntatt ved bytte av antikoagulasjonsbehandling eller
når ufraksjonert heparin administreres for å holde sentralt vene- eller arteriekateter åpent. Leversykdom assosiert med
koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko, inkl. cirrhosepasienter med Child-Pugh B og C. Graviditet og amming.
2,5 mg: Samtidig behandling av akutt koronarsyndrom med platehemmende behandling ved tidligere slag eller TIA.
Samtidig behandling av koronarsykdom/perifer karsykdom med ASA ved tidligere hemoragisk/lakunært slag, eller
ethvert slag i løpet av siste måned. Forsiktighetsregler: Klinisk overvåkning av antikoagulasjon anbefales i hele
behandlingsperioden. Nedsatt nyrefunksjon: Se Dosering. Blødningsrisiko: Pasienten skal observeres nøye for tegn på
blødning. Brukes med forsiktighet ved økt blødningsrisiko. Administrering skal avbrytes ved alvorlig blødning. Blødninger i slimhinner (dvs. epistaksis, gingival-, gastrointestinal- og urogenitalblødninger, inkl. unormale vaginalblødninger eller økt menstruasjonsblødning) og anemi er sett hyppigere under langtidsbehandling med rivaroksaban sammenlignet med VKA-behandling. I tillegg til klinisk overvåkning kan hemoglobin-/hematokrittester være nyttig for å oppdage skjulte blødninger og fastslå klinisk relevans av synlige blødninger. Ved økt blødningsrisiko må pasienten overvåkes nøye mhp. symptomer på blødningskomplikasjoner og anemi etter behandlingsstart. Ved forebygging av VTE
etter elektiv hofte-eller kneprotesekirurgi kan dette gjøres ved regelmessig klinisk undersøkelse, nøye observasjon av
operasjonssår med ev. drenasje, og regelmessig hemoglobinmåling. Uforklarlige fall i hemoglobinnivå eller blodtrykk
må undersøkes for å lokalisere blødning. Blødningsrisiko kan øke med økende alder. Anbefales ikke ved økt blødningsrisiko som kongenitale eller ervervede blødningsforstyrrelser, ukontrollert, alvorlig arteriell hypertensjon, annen gastrointestinal sykdom utenom aktiv ulcerasjon som potensielt kan føre til blødningskomplikasjoner (f.eks. inflammatorisk
tarmsykdom, øsofagitt, gastritt, gastroøsofageal reflukssykdom), vaskulær retinopati og bronkiektasi eller tidligere
blødning i lungene. Pasienter med kunstige klaffer: Bruk anbefales ikke pga. manglende data. Rutinemessig overvåkning kreves ikke, men rivaroksabannivå målt vha. kalibrerte kvantitative anti-faktor Xa-tester kan være nyttig ved kliniske avgjørelser, f.eks. ved overdosering og hastekirurgi. Spinal-/epiduralanestesi eller -punksjon: Risiko for utvikling
av epiduralt eller spinalt hematom, som kan gi langvarig eller permanent lammelse, når nevroaksial anestesi (spinal-/
epiduralanestesi) eller spinal-/epiduralpunksjon brukes. Risikoen kan øke ved postoperativ bruk av inneliggende epiduralkatetre, samtidig bruk av legemidler som påvirker hemostasen eller ved traumatisk eller ved gjentatt epiduraleller spinalpunksjon. Pasienten må overvåkes hyppig mht. symptomer på nedsatt nevrologisk funksjon (f.eks. nummenhet eller svakhet i ben, tarm- eller blæredysfunksjon). Rask diagnostisering og behandling er nødvendig ved nevrologisk
utfall. Før nevroaksial intervensjon må lege vurdere nytte/risiko hos antikoagulerte pasienter og hos pasienter som skal
antikoaguleres for tromboseprofylakse. Se spesifikk indikasjon for anbefalt tid for fjerning av kateter. Invasiv prosedyre/
kirurgisk inngrep: Ved behov for invasiv prosedyre eller kirurgisk inngrep som ikke er elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi bør behandling avbrytes minst 24 timer (12 timer ved forebygging av aterotrombotiske hendelser etter akutt
koronarsyndrom) før inngrepet, dersom dette er mulig, basert på en klinisk vurdering. Dersom inngrepet ikke kan utsettes, skal økt blødningsrisiko vurderes mot behovet for rask utførelse av inngrepet. Behandling bør gjenopptas så snart
som mulig etter invasiv prosedyre eller kirurgisk inngrep, dersom klinisk situasjon tillater dette, og tilstrekkelig hemostase er etablert, noe som bestemmes av behandlende lege. Hudreaksjoner: Alvorlige hudreaksjoner, inkl. Stevens-Johnsons syndrom/toksisk epidermal nekrolyse og legemiddelreaksjon med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS-syndrom) er sett. De fleste tilfellene oppstår i de første behandlingsukene. Rivaroksaban bør seponeres umiddelbart ved
tegn på alvorlig hudutslett (f.eks. utslett som sprer seg, hissig utslett og/eller blemmer), eller andre tegn på overfølsomhet som oppstår sammen med lesjoner på slimhinnene. Pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer som gjennomgår
PCI med innsetting av stent: Data vedrørende sikkerhet er tilgjengelig. Data vedrørende effekt er begrenset. Data er
ikke tilgjengelig ved slag/TIA i anamnesen. Spesielt for forebygging av VTE etter elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi:
Effekt og sikkerhet ved bruk til pasienter som gjennomgår hoftefrakturkirurgi er ikke undersøkt. For å redusere mulig
blødningsrisiko ved nevroaksial anestesi (epidural/spinal) eller spinalpunksjon, bør innsetting/uttak av epiduralkateter
eller lumbalpunksjon helst utføres når antikogulanteffekten for rivaroksaban er beregnet å være lav. Det bør gå > 18
timer etter siste dose før epiduralkateter fjernes. Deretter bør det gå > 6 timer før neste dose. Ved traumatisk punksjon
må administrering utsettes i 24 timer. Spesielt for forebygging av aterotrombotiske hendelser: Effekt og sikkerhet er
undersøkt i kombinasjon med ASA og klopidogrel/tiklopidin ved akutt koronarsyndrom. Kombinasjon med andre pla-
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tehemmende midler, f.eks. prasugrel eller tikagrelor, er ikke undersøkt og anbefales ikke. Dobbel platehemmende
behandling er ikke undersøkt i kombinasjon med rivaroksaban 2,5 mg 2 ganger daglig ved koronarsykdom/perifer karsykdom. Blødninger i slimhinner (dvs. epistaksis, gingival-, gastrointestinal- og urogenitalblødninger, inkl. unormale
vaginalblødninger eller økt menstruasjonsblødning) og anemi er sett hyppigere under langtidsbehandling med rivaroksaban sammen med 1 eller 2 platehemmende midler. Bruk sammen med dobbel platehemmende behandling ved kjent
økt risiko for blødning, bør vurderes mot nytte av forebygging av aterotrombotiske hendelser. Ved samtidig behandling
med ASA, eller ASA samt klopidogrel/tiklopidin bør NSAID kun gis dersom nytte er større enn blødningsrisiko. Blødningsrisiko øker med alderen. Brukes med forsiktighet til eldre ≥ 75 år eller med lav kroppsvekt (< 60 kg), ved samtidig
bruk med ASA alene eller sammen med ASA samt klopidogrel/tiklopidin. Ved elektiv kirurgi, der platehemmende effekt
ikke er ønsket, skal platehemmere seponeres som anvist i SPC. Ingen klinisk erfaring med 2,5 mg sammen med ASA
alene eller sammen med ASA samt klopidogrel eller tiklopidin ved nevroaksial intervensjon. For å redusere mulig blødningsrisiko ved nevroaksial anestesi (epidural/spinal) eller spinalpunksjon, bør innsetting/uttak av epiduralkateter eller
lumbalpunksjon helst utføres når antikogulanteffekten for rivaroksaban er beregnet å være lav. Eksakt tidspunkt for
tilstrekkelig lav antikoagulanteffekt hos den enkelte pasient er ukjent. Platehemmere seponeres iht. SPC. Spesielt for
forebygging av slag og systemisk emboli, behandling av DVT og LE, og forebygging av tilbakevendende DVT og LE:
Anbefales ikke som alternativ til ufraksjonert heparin hos pasienter med lungeemboli som er hemodynamisk ustabile,
eller som kan få trombolyse eller lungeembolektomi, da sikkerhet og effekt ikke er fastslått. Ingen klinisk erfaring med
15 mg/20 mg rivaroksaban ved nevroaksial intervensjon. Eksakt tidspunkt for å oppnå tilstrekkelig lav antikoagulanteffekt hos den enkelte pasient er ukjent. For å redusere mulig blødningsrisiko ved nevroaksial anestesi (epidural/spinal) eller spinalpunksjon, bør innsetting/uttak av epiduralkateter eller lumbalpunksjon helst utføres når antikogulanteffekten for rivaroksaban er beregnet å være lav. For 10 mg bør det gå > 18 timer etter siste dose før epiduralkateter
fjernes. For 15 mg og 20 mg bør det gå > 18 timer og > 26 timer etter siste dose, hos hhv. unge og eldre pasienter, før
epiduralkateteret fjernes. Deretter bør det gå > 6 timer før neste dose. Ved traumatisk punksjon må administrering
utsettes i 24 timer. Hjelpestoffer: Inneholder laktose. Bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel
eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ved bivirkninger som synkope og svimmelhet
bør pasienten ikke kjøre bil eller bruke maskiner. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Rivaroksaban hverken hemmer eller induserer viktige CYP-isoformer, som CYP3A4. Sterke
CYP3A4- og P-gp-hemmere som azolantimykotika eller hiv-proteasehemmere kan øke AUC, Cmax og farmakodynamiske
effekter av rivaroksaban, noe som kan gi økt blødningsrisiko. Samtidig behandling anbefales ikke. Sterke hemmere av
bare én av eliminasjonsveiene, enten CYP3A4 eller P-gp, forventes å øke plasmakonsentrasjonen av rivaroksaban i
mindre grad. Interaksjoner med klaritromycin, erytromycin eller flukonazol er sannsynligvis ikke klinisk relevant hos
de fleste pasienter, men kan potensielt være betydelig hos høyrisikopasienter. Legemidler som øker rivaroksabanplasmakonsentrasjon skal brukes med forsiktighet ved nedsatt nyrefunksjon. Samtidig administrering med dronedaron bør
unngås pga. begrensede data. Etter samtidig administrering av enoksaparin (40 mg enkeltdose), er det observert additiv effekt på anti-faktor Xa-aktiviteten, uten tilleggseffekter på koagulasjonsprøver (PT, aPTT). Forsiktighet skal utvises
ved samtidig behandling med andre antikoagulanter, pga. økt blødningsrisiko (se også Kontraindikasjoner). Forsiktighet skal utvises ved samtidig bruk av legemidler som påvirker hemostasen; NSAID, ASA, platehemmere eller SSRI og
SNRI. Ved risiko for ulcerøs gastrointestinal sykdom kan profylaktisk behandling vurderes. Ved overgang fra warfarin
(INR 2–3) til rivaroksaban (20 mg) eller fra rivaroksaban (20 mg) til warfarin (INR 2–3) øker protrombintid/INR (neoplastin) mer enn additivt, mens effekter på aPTT, hemming av faktor Xa-aktivitet og endogent trombinpotensial (ETP)
er additive. Ved behov for å teste farmakodynamiske effekter av rivaroksaban i overgangsperioden kan anti-faktor
Xa-aktivitet, PiCT og HepTest brukes, da disse ikke påvirkes av warfarin. På 4. dag etter siste warfarindose, viser alle
tester (inkl. PT, aPTT, hemming av faktor Xa-aktivitet og ETP) kun effekten av rivaroksaban. Ved behov for å teste de
farmakodynamiske effektene av warfarin i overgangsperioden, kan INR-målinger benyttes ved C«trough» for rivaroksaban
(24 timer etter forrige inntak av rivaroksaban), da denne testen påvirkes minimalt av rivaroksaban ved dette tidspunktet. Ingen farmakokinetisk interaksjon er sett mellom warfarin og rivaroksaban. Samtidig bruk av sterke CYP3A4-induktorer kan gi redusert plasmakonsentrasjon av rivaroksaban, og samtidig bruk bør derfor unngås med mindre pasienten overvåkes nøye for symptomer på trombose. Koagulasjonsparametre (f.eks. PT, aPTT, HepTest) påvirkes som forventet iht. rivaroksabans virkningsmekanisme. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Kontraindisert. Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Reproduksjonstoksiske effekter vist hos dyr. Kvinner i fertil alder bør unngå å bli gravide
under behandling. Amming: Kontraindisert. Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Data fra dyr indikerer at rivaroksaban
utskilles i morsmelk. Det må vurderes hvorvidt amming skal avbrytes eller om pasienten skal avstå fra behandling.
Bivirkninger: Kan forbindes med økt risiko for skjult eller synlig blødning fra vev/organer, noe som kan føre til posthemoragisk anemi. Symptomer og alvorlighetsgrad (inkl. dødelig utgang) varierer ut fra lokalisering, grad eller omfang
av blødningen og/eller anemien. Blødningsrisiko kan være økt hos visse pasientgrupper, f.eks. ved ukontrollert alvorlig
arteriell hypertensjon og/eller ved samtidig behandling med andre legemidler som påvirker hemostasen. Menstruasjonsblødninger kan øke og/eller bli forlenget. Blødningskomplikasjoner kan manifesteres som svakhet, blekhet, svimmelhet, hodepine eller uforklarlig hevelse, dyspné og uforklarlig sjokk. Symptomer på hjerteiskemi som brystsmerter
eller angina pectoris kan oppstå som en konsekvens av anemi. Komplikasjoner sekundært til alvorlig blødning, som
kompartmentsyndrom og nyresvikt pga. hypoperfusjon, kan oppstå. Det må derfor tas hensyn til muligheten for blødning ved evaluering av tilstanden til enhver antikoagulert pasient. Vanlige (≥ 1/100 til < 1/10): Blod/lymfe: Anemi (inkl.
respektive laboratorieparametre). Gastrointestinale: Gingivalblødning, blødning i gastrointestinaltractus (inkl. rektal
blødning), gastrointestinale/abdominale smerter, dyspepsi, kvalme, obstipasjon¹, diaré, oppkast¹. Hjerte/kar: Hypotensjon, hematom. Hud: Pruritus (inkl. mindre vanlige tilfeller av generalisert pruritus), utslett, ekkymose, kutan/subkutan
blødning. Lever/galle: Forhøyede transaminaser. Luftveier: Epistaksis, hemoptyse. Muskel-skjelettsystemet: Smerter i
ekstremiteter¹. Nevrologiske: Svimmelhet, hodepine. Nyre/urinveier: Blødninger i urogenitaltractus (inkl. hematuri og
menoragi²), nedsatt nyrefunksjon (inkl. forhøyet s-kreatinin, forhøyet s-urea)¹. Øye: Øyeblødninger (inkl. konjunktivalblødning). Øvrige: Feber¹, perifert ødem, nedsatt generell styrke og energi (inkl. fatigue, asteni), blødning etter inngrep
(inkl. postoperativ anemi og blødning fra sår), kontusjon, sårsekresjon¹. Mindre vanlige (≥ 1/1 000 til < 1/100): Blod/
lymfe: Trombocytose (inkl. økt blodplatetall)¹, trombocytopeni. Gastrointestinale: Munntørrhet. Hjerte/kar: Takykardi.
Hud: Urticaria. Immunsystemet: Allergisk reaksjon, allergisk dermatitt, angioødem og allergisk ødem. Lever/galle: Nedsatt leverfunksjon, forhøyet bilirubin, forhøyet ALP i blodet¹, forhøyet γ-GT1. Muskel-skjelettsystemet: Hemartrose.
Nevrologiske: Cerebral og intrakraniell blødning, synkope. Undersøkelser: Forhøyet LDH¹, forhøyet lipase¹, forhøyet
amylase¹. Øvrige: Uvelhet (inkl. sykdomsfølelse). Sjeldne (≥ 1/10 000 til < 1/1 000): Lever/galle: Gulsott, forhøyet konjugert bilirubin (med eller uten samtidig forhøyet ALAT), kolestase, hepatitt (inkl. hepatocellulær skade). Muskel-skjelettsystemet: Muskelblødning. Øvrige: Lokalt ødem¹, vaskulær pseudoaneurisme (mindre vanlig ved forebygging av
aterotrombotiske hendelser etter perkutan koronarintervensjon). Svært sjeldne (< 1/10 000): Hud: Stevens-Johnsons
syndrom/toksisk epidermal nekrolyse, DRESS-syndrom. Ukjent frekvens: Muskel-skjelettsystemet: Kompartmentsyndrom sekundært til blødning. Nyre/urinveier: Nyresvikt/akutt nyresvikt sekundært til blødning som er tilstrekkelig til å
forårsake hypoperfusjon. 1. Observert ved forebygging av VTE hos voksne som gjennomgår elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi. 2. Svært vanlig ved behandling av DVT, LE og forebygging av tilbakefall hos kvinner < 55 år. Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Sjeldne tilfeller av overdoser > 600 mg uten blødningskomplikasjoner eller andre
bivirkninger er rapportert. Pga. begrenset absorpsjon forventes maksimal effekt og ingen ytterligere økning i gjennomsnittlig plasmaeksponering ved supraterapeutiske doser på ≥ 50 mg. Behandling: Medisinsk kull kan vurderes. Ved
blødning kan doseutsettelse eller seponering vurderes. Behandling tilpasses individuelt ut fra alvorlighetsgrad og lokalisering av blødning. Egnet symptomatisk behandling kan brukes ved behov, f.eks. mekanisk kompresjon (f.eks. ved
alvorlig epistaksis), kirurgiske prosedyrer for blødningskontroll, væskebehandling og hemodynamisk støtte, blodprodukter (pakkede røde blodceller eller ferskfrosset plasma, avhengig av anemi eller koagulopati) eller blodplater. Dersom blødningen ikke kan kontrolleres med nevnte tiltak bør administrering av en spesifikk reverserende prokoagulant
vurderes, f.eks. protrombinkomplekskonsentrat (PCC), aktivert protrombinkomplekskonsentrat (APCC) eller rekombinant faktor VIIa (r-FVIIa). Anbefalingen baseres på begrensede prekliniske data. Gjentatt dosering av rekombinant faktor VIIa skal vurderes og titreres, avhengig av forbedringer i blødningsstatus. Avhengig av tilgjengelighet bør konsultasjon med koaguleringsekspert vurderes ved større blødninger. Rivaroksaban er antagelig ikke dialyserbart pga. høy
grad av plasmaproteinbinding. Se Giftinformasjonens anbefalinger B01A F01 på www.felleskatalogen.no. Pakninger
og priser: Tabletter, filmdrasjerte: 2,5 mg: 56 stk. (kalenderpakn.) kr 759,90. 168 stk. (kalenderpakn.) kr 2 207,20.
100 × 1 stk. (endose) kr 1 328,50. 10 mg: 10 stk. (blister) kr 291,10. 30 stk. (blister) kr 800,70. 98 stk. (blister) kr 2 523,10.
100 stk. (endose) kr 2 573,90. 15 mg: 28 stk. (blister) kr 749,70. 42 stk. (blister) kr 1 102,10. 98 stk. (blister) kr 2 523,10.
100 × 1 stk. (endose) kr 2 573,90. 20 mg: 28 stk. (blister) kr 749,70. 98 stk. (blister) kr 2 523,20. 100 × 1 stk. (endose)
kr 2 574,00. Tabletter, filmdrasjerte i startpakning: 15 mg og 20 mg: 42 stk. à 15 mg + 7 stk. à 20 mg (blister)
kr 1 451,90. Refusjonsbestemmelser: 15 og 20 mg: Refusjonsberettiget bruk: Forebygging av slag og systemisk
emboli hos voksne pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer med én eller flere risikofaktorer, slik som kongestiv
hjertesvikt, hypertensjon, alder f.o.m 75 år, diabetes mellitus, tidligere slag eller forbigående iskemisk anfall. Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne. Refusjonskode: ICPC: K78, K93, K94; ICD: I26, I48, I80, I82. Vilkår: Ingen spesielle. 10 mg: Refusjonsberettiget bruk: Forebyggelse av venøs tromboembolisme hos voksne pasienter som får innsatt hofteledds- eller kneleddsprotese. Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne. Refusjonskode: ICPC: –20 (vilkår 136), K93, K94; ICD: –20 (vilkår 136), I26, I80, I82. Vilkår 136: Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder. 2,5 mg: Refusjonsberettiget bruk: Xarelto administrert sammen med
acetylsalisylsyre (ASA) alene, eller sammen med ASA og klopidogrel eller tiklopidin, er indisert til forebygging av aterotrombotiske hendelser hos voksne pasienter etter hendelser med akutt koronarsyndrom med forhøyede verdier av
biomarkører for hjertet. Refusjonskode: ICPC: K75, A89; ICD: I21, I22, Z95.5, Z95.8. Vilkår: Ingen spesielle. Sist endret:
04.12.2018 (priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag). Basert på SPC godkjent av SLV 08/2018.

▼ Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking.

NYHET!

Ny behandlingsmulighet for pasienter
med kronisk koronarsykdom eller
symptomatisk perifer karsykdom
INDIKASJON: Xarelto, administrert sammen med ASA,
er indisert til forebygging av aterotrombotiske hendelser
hos voksne pasienter med koronarsykdom eller symptomatisk
perifer karsykdom ved høy risiko for iskemiske hendelser.

DOSERING: Xarelto 2,5 mga ×2
i kombinasjon med acetylsalisylsyre 75–100 mg ×1.

L.NO.MKT.09.2018.2352

XARN0122

Sikkerhetsinformasjon: Som med andre antitrombotiske midler må Xarelto brukes med forsikti
ghet hos de med økt blødningsrisiko. Vær oppmerksom på pasienter med nedsatt nyrefunksjon.
Vanlige bivirkninger (≥ 1/100 til < 1/10): Blødninger: Gingival, hematom, ekkymose, epistaksis, hemoptyse,
øyeblødning, kutan/subkutan blødning, postoperativ blødning fra sår, blødninger i gastrointestinaltraktus
og urogenitaltractus. Øvrige: Anemi, gastrointestinale/abdominale smerter, dyspepsi, kvalme, obstipasjon,
diare, oppkast, hypotensjon, pruritus, utslett, smerter i ekstremiteter, svimmelhet, hodepine, nedsatt nyre
funksjon, forhøyede transaminaser, feber, perifert ødem, nedsatt generell styrke og energi, kontusjon,
sårsekresjon. Xarelto er ikke anbefalt hos de med kunstige hjerteklaffer. Se preparatomtalen før for
skrivning av Xarelto, merk spesielt kontraindikasjoner, forsiktighetsregler og interaksjoner.
COMPASS1 er den største fase III-studien med rivaroksaban (27 395 pasienter). Rivaroksaban
2,5 mg ×2 i kombinasjon med ASA 100 mg ×1 reduserte risikoen for kardiovaskulær død, hjerte
infarkt og slag med 24 % (relativ risikoreduksjon, ARR 1,3 %, p < 0,001) sammenlignet med ASA
100 mg ×1. Alvorlig blødning var mer hyppig i rivaroksaban + ASA-gruppen (3,1 vs. 1,9 %, HR 1,70,
p < 0,001). Det var ingen signifikant forskjell i intrakraniell eller fatal blødning.

a. Anbefales ikke til pasienter med CrCl < 15 ml/min; brukes med forsiktighet hos pasienter med
CrCl 15–29 ml/min og hos pasienter med CrCl 30–49 ml/min som samtidig behandles med
andre legemidler som øker plasmakonsentrasjonen av rivaroksaban.
Referanse: 1. Eikelboom JW, Connolly SJ, Bosch J, et al. Rivaroxaban with or without Aspirin in
Stable Cardiovascular Disease. N Engl J Med 2017; 377:1319–30.

▼ Xarelto «Bayer AG»
C Antitrombotisk middel, faktor Xa-hemmer.

ATC-nr.: B01A F01

T TABLETTER, filmdrasjerte 2,5 mg, 10 mg, 15 mg og 20 mg: Hver tablett inneh.: Rivaroksaban 2,5 mg, resp.
10 mg, 15 mg og 20 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: 2,5 mg: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 10 mg,
15 mg og 20 mg: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). TABLETTER, filmdrasjerte i startpakning 15 mg
og 20 mg: Hver tablett inneh.: Rivaroksaban 15 mg, resp. 20 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Rødt jernoksid
(E 172), titandioksid (E 171). Indikasjoner: 2,5 mg: Administrert sammen med acetylsalisylsyre (ASA) alene, eller
sammen med ASA og klopidogrel eller tiklopidin, indisert til forebygging av aterotrombotiske hendelser hos voksne
etter hendelser med akutt koronarsyndrom med forhøyede verdier av biomarkører for hjertet. Administrert sammen
med ASA, indisert til forebygging av aterotrombotiske hendelser hos voksne med koronarsykdom eller symptomatisk
perifer karsykdom ved høy risiko for iskemiske hendelser. 10 mg: Forebygging av venøs tromboembolisme (VTE) hos
voksne som gjennomgår elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi. Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli
(LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne. For LE-pasienter som er hemodynamisk ustabile, se
Forsiktighetsregler. 15 mg og 20 mg: Forebygging av slag og systemisk emboli hos voksne med ikke-klaffeassosiert
atrieflimmer med én eller flere risikofaktorer, slik som kongestiv hjertesvikt, hypertensjon, alder ≥ 75 år, diabetes mel-

litus, tidligere slag eller forbigående iskemisk anfall. Behandling av DVT og LE, og forebygging av tilbakevendende DVT
og LE hos voksne. For LE-pasienter som er hemodynamisk ustabile, se Forsiktighetsregler. Dosering: Forebygging
av aterotrombotiske hendelser etter akutt koronarsyndrom: 2,5 mg 2 ganger daglig. I tillegg skal det tas 1
daglig dose med 75–100 mg ASA, eller 1 daglig dose med 75–100 mg ASA i tillegg til enten 1 daglig klopidogreldose
på 75 mg eller 1 standard daglig tiklopidindose. Behandling bør evalueres regelmessig, og risiko for iskemiske hendelser veies opp mot blødningsrisiko. Forlengelse av behandling > 12 måneder tilpasses individuelt, da erfaring < 24
måneder er begrenset. Behandlingsoppstart så snart som mulig etter stabilisering av hendelsen med akutt koronarsyndrom (inkl. revaskulariseringsprosedyrer), men tidligst 24 timer etter ankomst på sykehus og på tidspunktet parenteral antikoaguleringsterapi normalt seponeres. Ved akutt trombotisk hendelse/vaskulær prosedyre og behov for dobbel platehemmende behandling bør fortsatt behandling med 2,5 mg 2 ganger daglig vurderes, avhengig av type hendelse/prosedyre og platehemmende regime. Glemt dose: Vanlig dose tas som anbefalt ved neste fastsatte tidspunkt.
Det skal ikke tas dobbel dose som erstatning for glemt dose. Forebygging av aterotrombotiske hendelser ved
koronarsykdom eller symptomatisk perifer karsykdom: 2,5 mg 2 ganger daglig. I tillegg skal det tas 1 daglig dose med 75–100 mg ASA. Behandlingsvarighet bestemmes individuelt ut fra regelmessige vurderinger og risiko
for trombotiske hendelser veies opp mot blødningsrisiko. Glemt dose: Vanlig dose tas som anbefalt ved neste fastsatte
tidspunkt. Det skal ikke tas dobbel dose som erstatning for glemt dose. Forebygging av VTE etter elektiv hofte-

→

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

LEDERFORUM:

- Gode beslutninger
fattes sjelden av én person
alene bak et skrivebord
Konklusjoner og løsninger kan fortone seg som de eneste riktige for ledelsen,
og de kan i og for seg også være fornuftige gitt forutsetningene. Men hvis folk ikke eier
verken problemstillingene eller løsningene – ved at de har blitt involvert underveis
– fungerer det sjelden. Det kan i beste fall bli et blaff, men så går alt tilbake til «det gamle».

›› Av Anita Schumacher, administrerende direktør Universitetssykehuset Nord-Norge

J

eg ser på meg selv som et ganske
alminnelig menneske. Og det planlegger jeg å være også nå etter at jeg
har blitt administrerende direktør. Jeg
setter meg ikke over de andre 6.500
ansatte ved Universitetssykehuset
Nord-Norge (UNN). Men jeg er tildelt
– og har tatt på meg – en rolle som
leder for et stort foretak, og mine
beslutninger vil ha stor betydning for
mange mennesker. Både pasienter,
ansatte og samarbeidspartnere. Dette
er en oppgave jeg har stor respekt for,
og jeg har et sterkt ønske om å bidra til
å styrke UNN som en flott arbeidsplass
for alle våre medarbeidere, der våre
kompetente ansatte kan bruke sine
kunnskaper og sitt engasjement til
det beste for pasientene.

Flere hoder tenker bedre enn ett

Gode beslutninger fattes sjelden av én
person alene bak et skrivebord. For å
sikre at alle sider ved saken er godt
belyst, er det viktig med involvering av
medarbeidere og samarbeidspartnere
underveis. Flere hoder tenker bedre
sammen enn ett alene.
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Min oppskrift? Først må vi være
enig om hvor vi skal. Det er som i
klassikeren med Andy Capp, som snur
seg til medspillerne sine og brøler:
«De med samma drakt spiller mot
samma mål!». Noen ganger er mål
settingen lett å enes om, men ikke
sjelden må vi bruke litt tid på å bli enig
om hvor vi skal og hva vi skal oppnå.
Så kommer neste spørsmål: Er vi enig
om hva som er nå-situasjonen? Her
kan vi ha ulik opplevelse. Og så
begynner jobben med hvordan vi
skal komme dit vi vil.
Forståelse av hvorfor vi endrer

Etter en involverende prosess må det
imidlertid også tas en beslutning, og som
direktør vil jeg måtte ta avgjørelser alle
kanskje ikke er enig i. Gjennomfør
ingsevnen vår er avhengig av at folk
forstår hvorfor vi trenger å endre, og at
de har fått komme med sine synspunkter underveis. Men det krever også en
respekt og lojalitet til beslutninger
man kanskje hadde ønsket ble anner
ledes. Da må vi samle kreftene om å få
det til sammen. Og siden det sjelden er

en entydig fasit på komplekse problemstillinger, kan det ofte være lurt å stoppe
opp og evaluere etter ikke altfor lang
tid, for å se om vi er på rett vei i forhold
til målet. Jeg tror at involvering skaper
tillit, og vi er avhengig av å ha tillit til
hverandre, både horisontalt og vertikalt
i organisasjonen.
Manglende involvering skaper
distanse; en opplevelse av at «sjefene
holder på med sitt, vi behandler pasientene». Denne opplevelsen av avstand
må bort, vi må bygge bruer hvis vi skal
lykkes.
Arbeidet med forbedringsprosesser
kan være krevende, og mange kan nok
innimellom være slitne og lei av endring.
Jeg har ved flere anledninger møtt
både ledere og medarbeidere som uttrykker at «nok er nok», og som lurer
på om vi ikke snart er der vi skal være.
De ønsker å lande, ikke endre hele tida.
Jeg tror imidlertid at de fleste i dag har
erkjent at det å jobbe på et sykehus –
uansett hvilken stilling man har
– i stor grad handler om å jobbe med
endringer. Og skal vi lykkes med å få til
endringer som gir en gevinst for pasient-

og markerer dette med å etablere en egen spalte.
over tema spesielt relevante for denne gruppen fremover.

LEDERFORUM:

FAKTA OM ANITA SCHUMACHER:
• Født 4. januar 1958
• Har fem barn og fem barnebarn
• Starta i jobben som administrerende
direktør ved Universitetssykehuset
Nord-Norge HF 2. januar 2019
• Tidligere blant annet direktør for
medisinsk divisjon, Akershus
Universitetssykehus (2016-2019)
• Medisinsk embetseksamen (1982)
• Spesialist i indremedisin (1995)
• Medisinsk doktorgrad (2002)
• Spesialist i infeksjonsmedisin (2004)
• Mastergrad i helseledelse (2010)

ene, må de som skal gi helsetilbudene
oppleve at dette er en bedre måte å
gjøre det på. De må få være aktivt med
både i en idéfase og når nye metoder
eller arbeidsprosesser skal testes ut,
for så å implementeres, revideres eller
forkastes.
Ulike synsvinkler er en styrke

Noen hevder at «å spille mot samme
mål» er ekstra vanskelig i spesialist
helsetjenesten. På et sykehus er det
mange flinke fagpersoner med sterke
meninger om hvordan ting skal gjøres
eller endres. Ulike faginteresser kan
stå mot hverandre, for eksempel i
prioriteringsdiskusjoner og veivalg.
Jeg tror til syvende og sist likevel at
ulik kompetanse og ulike synsvinkler
– kombinert med et stort engasjement
– først og fremst er en styrke for oss
som kan gjøre at vi lykkes i å videre
utvikle helsetjenesten.
I tillegg til inkludering er åpenhet et
helt sentralt nøkkelord for meg. Jeg er
glad for at veldig mange av lederne hos
oss sier at vi har en god åpenhetskultur.
Men jeg er også klar over at ikke alle

«Er vi enig om hva som er nå-situasjonen?
Her kan vi ha ulik opplevelse. Og så begynner
jobben med hvordan vi skal komme dit vi vil»
opplever det slik. Dette tar jeg på største
alvor, og jeg har dialog med Legeforen
ingen for å diskutere hvordan vi kan
løse samarbeidsutfordringene som har
eksistert de siste årene. Jeg opplever at
vi har et godt samarbeid med foretaks
tillitsvalgte for de andre fagforeningene,
nå må vi også få Legeforeningen inn på
våre samarbeidsarenaer. Det burde være
unødvendig å si at det skal oppleves
som helt trygt – og viktig – å ta på seg
et verv som tillitsvalgt.
Ønsker å gjøre en forskjell

Jeg har bare vært administrerende
direktør i noen uker, men ser allerede
at jeg har kommet til en organisasjon
med svært kompetente fagmiljøer, der
det tette samarbeidet med UiT Norges

arktiske universitet åpner mange dører.
Forventningene til oss er store. Det
forventes at vi effektivt skal levere
tjenester av høy kvalitet, både høy
spesialiserte tjenester og tjenester for
«folk flest», så nær som mulig der de
bor. I en langstrakt og spredt befolket
landsdel innebærer det særlige ut
fordringer. Men jeg har etter kort tid
i jobben skjønt at nettopp slike ut
fordringer også gjør noe med inn
stillingene og holdningene til de
ansatte. Våre 6.500 medarbeidere
har et oppriktig og brennende ønske
om å gi pasientene i nord det helse
tilbudet de fortjener og har krav på.
De ønsker å gjøre en forskjell. Og det
håper jeg å kunne bidra til at de får
gjøre. •
OVERLEGEN 1-2019
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RHF-SPALTEN

Mer tid til pasientrettet arbeid

Av Cathrine M. Lofthus,
››adm.direktør,
Helse Sør-Øst

H

else Sør-Øst RHF har i den
regionale utviklingsplanen frem
til 2035 trukket frem «mer tid til
pasientrettet arbeid» som et av fem
prioriterte satsingsområder. De andre
satsingsområdene er:
•N
 ye arbeidsformer – bedre bruk av
teknologi og mer brukerstyring
•S
 amarbeid om de som trenger det
mest – integrerte helsetjenester
• Redusere uønsket variasjon
•F
 orskning og innovasjon for en
bedre helsetjeneste

tilstrekkelig antall helsesekretærer,
portører og helsefagarbeidere? Det har
funnet sted en samling av administrative
funksjoner mange steder, hvor administrativt støttepersonale har blitt
flyttet fra kliniske avdelinger og inn i
sentrale staber. Økende kompleksitet
innen det merkantile arbeidsområdet
har drevet en utvikling i retning av
større enheter. Men vi må spørre oss
om en av effektene av denne utviklingen
er at administrative oppgaver i realiteten
er blitt overført til personale som
arbeider tett på pasientene.

Økning i aktivitet

I perioden 2001 til 2013 økte antall
pasientkontakter med 47 prosent og
antall DRG-poeng med 35 prosent.
Økningen i antall pasientkontakter
skyldes i stor grad overgang fra døgntil dagbehandling. En studie viser at
antall legeårsverk økte i samme periode
og samtidig falt antall DRG per legeårsverk med seks prosent (1). Studien fant
en tydelig sammenheng mellom personellsammensetningen og produktivitet
målt i antall pasientkontakter per legeårsverk, blant annet at antall sykepleiere
og sekretærer per lege var assosiert
med økt produktivitet. Dette er tankevekkende resultater. Studien minner
oss på at det er viktig å finne en god
balanse mellom ulike yrkesgrupper i
helsetjenesten.

Tidkrevende rapportering?

Omfang av rapportering som ikke skaper
verdi må reduseres. Utfordringen er å
identifisere de arbeidsoppgavene og
den rapporteringen som bør endres og
eventuelt opphøre. Det krever forståelse
av hva som oppleves som unødvendig
og tungvint hos fagfolkene og at noen
tar ansvaret for å avklare om oppgavene virkelig er nødvendige. Vi
bør følge data som rapporteres opp
gjennom systemet og klarlegge hva
de brukes til, av hvem og hvor ofte.
Slik bør det være mulige å enes om
gjennomførbare forenklinger. Vi må
utforske hvordan digitalisering og
automatisering av prosesser kan bidra
til avlastning og frigjøre verdifull tid.
Bruk av teknologi

Mangel på støttepersonell?

Det er et kontinuerlig behov for å
vurdere om støttefunksjonene i sykehus er riktig dimensjonert. Har vi et
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Den teknologiske utviklingen i samfunnet går raskt og det ligger her et
stort potensial i helsesektoren. Vi har
imidlertid for mange eksempler på at

innføring av nye teknologi i form av
datasystemer har gitt mindre tid til
direkte pasientkontakt, siden nye
systemer kan ha et lite intuitivt brukergrensesnitt, føre til økt krav om dokumentasjon, medføre dobbeltregistrering
eller rett og slett kreve mye tid pga
treghet i løsningen. Det er et uttalt mål
at innføringen av ny teknologi ikke skal
føre til en mer komplisert hverdag for
legene, men føre til bedre pasientflyt
og bedre kvalitet i behandlingen. En
ukritisk optimisme knyttet til innføring
av nye systemer må erstattes av en

Foto: Helse Sør-Øst HF

Ansatte som får brukt sin kompetanse har større arbeidsglede.
En god oppgavedeling innebærer at leger og annet helsepersonell
kan bruke tid på det de er mest kvalifisert for – klinisk arbeid som
kommer pasientene til gode.

RHF-SPALTEN

Litteratur

«Kjernen i helsetjenesten er medarbeidere,
som med kompetanse og engasjement bidrar til
å utvikle en stadig bedre helsetjeneste»
kritisk optimisme. Da vil sannsynlig
heten for at vi virkelig kan få til bedre
drift ved hjelp av ny teknologi øke.
Behov for ny kompetanse

Økt spesialisering, utvikling av teknologiske løsninger, nye driftsmodeller
og arbeidsmetoder, kortere liggetider
og dreining fra døgn- til dagbehandling,
samt tettere samarbeid med og behov
for kompetanseoverføring til kommunene er alle faktorer som er med på å
endre helseforetakenes kompetanse
behov. Alle foretak peker på ulike vis

på at helsepersonell må arbeide mer
tverrfaglig og med flere pasienter som
har sammensatte behov, samt at det må
tas høyde for dette både i utdanningene
og interne kompetanseutviklingstilbud.
Noen fremholder spesielt et økende
behov for mer biomedisinsk og teknologisk kompetanse. Flere helseforetak
fremholder at dette er en type kompetanse spesialisthelsetjenesten må
konkurrere med næringslivet om. Dette
stiller foretakene overfor skjerpede
krav til faglig attraktive arbeidsplasser.
Vi må stadig stille oss spørsmålet om vi

1. Johannessen KA, Kittelsen SA,
Hagen TP. Assessing physician
productivity following Norwegian
hospital reform: A panel and data
envelopment analysis. Soc Sci Med
2017; 175: 117-26.

har den rette kompetansen og om vi
evner å utvikle medarbeidere til å møte
nye og krevende oppgaver.
Helse Sør-Øst RHF fremholder i den
regionale utviklingsplanen at vi vil
arbeide med rekruttering, kompetanse
utvikling og –tilpassing i samarbeid
med blant annet de ansatte, helseforetakene og utdanningsinstitusjonene.
Sykehusbygg

Mange av sykehusbyggene i Norge ble
reist i det forrige århundre og er ikke
tilpasset dagens driftsmodeller med
relativt få sykehussenger og store
dagenheter og poliklinikker. Gamle
sykehusbygg kan derfor i seg selv være
en hemsko for effektiv drift og hindre
gode løsninger som sikrer bedre flyt
og mer pasientkontakt for legene.
Det er viktig at vi tar med oss dette
perspektivet når nye bygg planlegges
og at erfaringer fra eldre, men også
nyere sykehusbygg tas med i plan
leggingen av nye sykehusbygg som
kommer i de nærmeste årene.
Oppsummering

Kjernen i helsetjenesten er medarbeid
ere, som med kompetanse og engasjement bidrar til å utvikle en stadig bedre
helsetjeneste. Helse Sør-Øst RHF vil
arbeide med en konkret tiltaksplan
over hvordan leger og sykepleiere kan
få mer tid til pasientene. Vi ser også
frem til en dialog med de ansatte om
hvordan vi kan bidra til å redusere
arbeid som stjeler tid fra det pasient
rettede arbeidet. •
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Trakassering
Bevisstheten om trakassering i arbeidslivet har økt de senere årene.
I mange av disse sakene er det vanskelig å få tak på hva som egentlig har
skjedd. Men noen ganger er faktum ganske klart. Den 15. januar 2019 falt
en dom i Oslo tingrett som gjaldt tvist om lovligheten av en avskjed.
Dommen er illustrerende for de vurderinger som domstolene foretar i
slike saker, men den må leses med forbehold om at den kan ankes og
at de rettslige vurderingene ikke nødvendigvis vil bli stående eller være
retningsgivende for senere saker.

›› Av Frode Solberg, ass.direktør og sjefadvokat, Jus og arbeidsliv

D

en avskjedigede personen i denne
saken var ansatt i staten, og saken
innebærer derfor noen andre rettslige
utgangspunkter enn det ville gjort
etter arbeidsmiljøloven. Vurderingene
i dommen har likevel interesse for
hele arbeidslivet, selv om det altså er
arbeidsmiljøloven som gjelder for de
aller fleste leger, herunder de som
jobber på sykehus og i kommuner.
Kort om saken

Saken gjaldt en professor ved Universitetet i Stavanger. Arbeidsgiver mente at
professoren gjennom en rekke år hadde
utvist en uakseptabel adferd. Hendels
ene gjaldt både direkte overfor kollegaer
og på sosiale medier. I juni 2017 ble
det så gitt en advarsel. I september
2017 ble det inngått avtale om rusoppfølgning. I oktober møtte professoren
beruset på jobb, og sendte også en
seksualisert SMS til sin kontakt knyttet
til avtalen. I november ble det fattet
vedtak om avskjed, vedtaket ble på
klaget, men opprettholdt av Kunnskapsdepartementet.
Stevning ble tatt ut i mai 2018. Det
ble avholdt rettsmekling i november
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2018, uten at partene kom til enighet.
Hovedforhandling fant sted over fem
dager i desember 2018. Professoren
krevde å få jobben tilbake, samt at
staten måtte betale erstatning.
Rettslig ramme

For ansatte i staten reguleres ansettelsesforholdet både av arbeidsmiljøloven
og statsansatteloven (tidligere tjenestemannsloven). Hvilke regler i arbeidsmiljøloven som ikke gjelder for ansatte
i staten, framgår av en egen forskrift.
Blant annet skal store deler av arbeidsmiljølovens kapittel 15, som gjelder
opphør av arbeidsforhold, ikke gjelde
for denne gruppen av arbeidstakere.
Ansatte på universitetene er statsansatte og saken skulle derfor vurderes i
forhold til statsansatteloven, og ikke
arbeidsmiljølovens regler om opphør
av arbeidsforhold. I tillegg er det tale
om et vedtak som må tilfredsstille
forvaltningsloven krav. For å vurdere
avskjed av en statsansatt må man derfor innom tre lover. Her kan jeg skyte
inn at helseforetakene (sykehusene)
følger kun arbeidsmiljølovens
regler.

Statsansatteloven § 26 lyder:

«En statsansatt kan avskjediges når
vedkommende
a) har vist grov uforstand i tjenesten
b) grovt har krenket sine tjenesteplikter
c) på tross av skriftlig advarsel gjentatt
har krenket sine tjenesteplikter, eller
d) ved utilbørlig adferd i eller utenfor
tjenesten viser seg uverdig til sin
stilling eller bryter ned den aktelsen
eller tilliten som er nødvendig for
stillingen eller tjenesten»
Det er denne bestemmelsen som er
utgangspunktet for de rettslige vurderingene i saken.
Faktum og lovtolkning

Ofte er det stor uenighet om faktum i
trakasseringssaker. Slik var det ikke
her. Det meste av faktum var på det
rene. Saken dreide seg derfor i stor
grad om uenighet knyttet til lovtolkning av statsansatteloven, og da særlig
§ 26. Et viktig poeng her er at retten
benytter forvaltningsrettslige utgangspunkter for vurdering av om professoren
kunne avskjediges. Det betyr at retten
bare prøver «rammene» for lovanvend
elsen, mens den ikke prøver det såkalte
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«forvaltningens frie skjønn». Hva som
ligger i dette, gir en Høyesterettsdom
fra 2017 (som gjaldt en major i Forsvaret)
anvisning på:
«For øvrig er det i forarbeidene til
tjenestemannsloven av både 1977 og
1983 uttalt at loven gir statens tjeneste
menn et minst like godt vern som vernet
etter arbeidsmiljøloven. Samtidig fremheves det at statstjenestens egenart
tilsier at regelverket på noen punkter
avviker fra arbeidsmiljølovens bestemmelser, jf. Ot.prp. nr. 44 (1976-1977) side
6 og Ot.prp. nr. 72 (1981-1982) side 7. Det
samme er fremhevet i forarbeidene til
statsansatteloven av 2017, jf. Prop. 94
L (2016-2017) punkt 8.9, hvor det uttrykkelig presiseres at loven samlet
sett vil gi de statsansatte minst like godt
vern og like gode rettigheter som etter
arbeidsmiljøloven.
Avskjedsbestemmelsen i tjenestemannsloven § 15 første ledd bokstav b,
som vår sak gjelder, har ingen direkte
parallell i arbeidsmiljøloven. Jeg forstår
denne delen av avskjedsbestemmelsen
som nettopp et utslag av statsforvaltningens særpreg. Som jeg kommer tilbake
til, gir bestemmelsen anvisning på en

«Tidligere brudd på en regel, vil medføre at
arbeidstaker forventes å ha økt oppmerksomhet
på slike forhold for å unngå nye brudd»
bredere vurdering enn den Forsvars
departementet har foretatt i vår sak,
men noe rimelighets- og forholdsmessighetskrav tilsvarende det som gjelder
etter arbeidsmiljølovens avskjedsbestemmelse, finner jeg ikke grunnlag for
å innfortolke. Hvorvidt det kreves slike
avveininger etter avskjedshjemmelen i
§ 15 første ledd bokstav a om krenkelse
av tjenesteplikter, har jeg ikke foranledning til å gå inn på.»
Det er altså slik at statsansatteloven
på noen punkter avviker fra arbeids
miljølovens regler når det gjelder opphør av arbeidsforholdet. Tingretten
beskriver dette slik:
«Slik sett skiller saker etter statsansatteloven seg fra saker etter arbeids
miljøloven. Det følger av forarbeidene
til statsansatteloven, Prop.94 L (2016–
2017) punkt 8.9, at statsansatteloven

samlet sett vil de statsansatte minst like
godt vern og like gode rettigheter som
etter arbeidsmiljøloven, selv om rettens
kompetanse i avskjedssaker etter stats
ansatteloven er begrenset på dette punkt»
Alt i alt har altså statsansatte minst
like godt vern av sitt ansettelsesforhold,
men ved spørsmål om opphør av
arbeidsforhold kan både terskler for
klanderverdighet og bredden i vurder
ingene være forskjellig etter de to
lovene.
Betydningen av gamle saker og advarsel

Et tema som kan volde mye usikkerhet
i praksis er hvorvidt arbeidsgiver kan
legge vekt på gamle saker. Gjennom et
langt yrkesliv vil det jo være slik at
mange begår handlinger som kan være
kritikkverdige. Dette var også tema i
professorsaken for tingretten.
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Det åpenbare er naturligvis at dersom
en arbeidstaker blir ilagt en advarsel,
og begår samme feil på nytt, har arbeidsgiver en forsterket sak. Tidligere brudd
på en regel, vil medføre at arbeidstaker
forventes å ha økt oppmerksomhet på
slike forhold for å unngå nye brudd.
Dersom det er tale om en annen karakter av det klanderverdige forhold, vil
ikke advarselen ha så sterk effekt.
Trakasserende oppførsel på julebordet
er noe annet enn å ha gjort en alvorlig
feilvurdering i en behandling av pasient. Betydningen av advarsler vil
derfor variere fra sak til sak.
Tingretten beskriver dette temaet slik:

«Det følger imidlertid av personopplysningsloven § 6 at personopplysninger
kan behandles når det er nødvendig for
å gjennomføre arbeidsrettslige plikter
eller rettigheter. Det avgjørende for hvor
lenge personalmessige opplysninger
knyttet til tilrettevisninger, advarsler,
ordensstraff og tilsvarende kan lagres,
vil bero på en vurdering av behovet. Det
følger av Datatilsynets veileder «Personvern på arbeidsplassen» at aktuelle
momenter for denne vurderingen er
hvilke omstendigheter som ligger til
grunn for advarselen og om disse er
opphørt. Videre fremgår at det er vanskelig å angi konkrete frister for når
opplysningene skal slettes. Datatilsynet
viser også til statsansatteloven § 25 (4)
som gir en fem års frist for å lagre opplysninger om ordensstraff i personalmappen. Retten vil for øvrig peke på at
arkivloven pålegger alle offentlige virksomheter å føre arkiv, uten en tilsvarende
tidsbegrensning. I dette tilfellet gjelder
ikke de forholdene som inngår i avskjedsgrunnlaget som er eldre enn fem
år, ordensstraff etter tjenestemanns
loven/statsansatteloven.
Etter rettens vurdering hadde Kunnskapsdepartementet anledning til å
bygge også på de eldre forholdene når de
vurderte avskjed. Som rettens drøftelse
foran viser, gjelder avskjedsgrunnlaget
likeartede forhold, som ikke opphørte på
tross av at det ble gitt mange tilbake58 OVERLEGEN 1-2019

meldinger. Det er av betydning for avskjedsvurderingen å se hendelsene i en
helhet, selv om forholdene som ligger så
langt tilbake i tid ikke er like tungtveiende i vurderingen etter statsansatte
loven § 26 som de nyere forholdene.
Retten kan ikke se at departementet
har begått feil på dette punkt.
Retten er heller ikke enig med Langeland i at det er gått så lang tid mellom
hendelsene at avskjed ikke kan benyttes.
De tidlige forholdene ligger riktignok
langt tilbake i tid. De siste årene har det
imidlertid vært flere hendelser med
brudd på tjenesteplikter, som etter
rettens syn er tilstrekkelig for å kvali
fisere for avskjed.»
Som man ser, er det ganske konkrete
vurderinger som gjøres både med
hensyn til tidsforløpet og typen
klanderverdig forhold.

tjenesteplikter etter advarsel – var
oppfylt.
Retten fremhever at en tjenestemann må opptre i samsvar med allment aksepterte normer overfor
kollegaer både på tjenestestedet og
tjenestereiser, og viser til vernet mot
utilbørlig opptreden - som for eksempel trakassering - alle arbeidstakere
har i henhold til arbeidsmiljøloven
§ 4-3. Arbeidsgivers ansvar for å ta tak
i slike saker poengteres. Retten redegjør
deretter for en rekke klanderverdige
forhold fra desember 2009 og fremover i tid. Det dreier seg om seksuelt
ladede meldinger, verbale angrep,
hendelser hvor han var påvirket av
alkohol, rasistiske kommentarer mm.
Dette resulterte etter hvert i en formell
advarsel 17. desember 2010. For ordens
skyld nevner jeg at det også var tema i

«Utgangspunktet etter tvisteloven, er at den
som vinner saken skal få dekket sine omkostninger»
Nærmere om tolkningen av avskjedsregelen i statsansatteloven § 26

Et tema i saken var også at arbeidsgiver
hadde fattet vedtak om avskjed etter
statsansatteloven §§ 26 b, 26 c og 26 d,
altså tre forskjellige grunnlag. I vedtaket
ble det ikke redegjort for professorens
tjenestehistorikk. Høyesterett hadde i
avgjørelsen om majoren lagt til grunn
at det etter bokstav d (altså uverdighetsalternativet) vil være aktuelt å
trekke inn tjenestemannens tjenestehistorikk. Når dette ikke ble gjort i saken
mot professoren, ville dette kunne være
en mangel som kan medføre at ved
taket ble ugyldig. Tingretten mente at
dette kravet var knyttet til bokstav d,
og ikke til bokstav c, som retten mente
var riktig grunnlag for avskjeden.
I saken mot professoren kom
altså tingretten til at vilkårene for
avskjed etter statsansatteloven § 26
bokstav c – altså gjentatt krenkelse av

saken hva som var den rettslige betydning av at professoren var i gang med
et AKAN-opplegg. Retten kom til at på
tross av at det ikke var kommet ordentlig i gang, kunne ikke AKAN-opplegget
stenge for avskjed.
Avslutning

Retten fant at statsansatteloven § 26
bokstav c - på tross av skriftlig advarsel
gjentatt har krenket sine tjenesteplikter
– var tilstrekkelig hjemmel for avskjed.
Staten vant saken.
Utgangspunktet etter tvisteloven, er
at den som vinner saken skal få dekket
sine omkostninger. Retten kom etter
en konkret vurdering til at hver av
partene skulle dekke sine omkost
ninger.
Da gjenstår det å se om professor
saken blir anket. Jeg blir i så fall ikke
overrasket om staten vinner igjen. •

Har du spørsmål du ønsker besvart i bladet,
send en mail til redaktør arild.egge@ous-hf.no

FERIE

– noe for meg?
I det vi skriver februar er mange godt i gang med å planlegge årets ferie. For mange går planleggingen «knirkefritt», de får
den ferien de skal ha på et tidspunkt de ønsker. For andre igjen
oppstår det uklarheter og gjerne uenighet med leder om hvilke
rettigheter den enkelte har til selv å bestemme når ferie skal avvikles.

››

Av advokat og juridisk rådgiver i Overlegeforeningen, Liv Marit Fagerli

O

rd som «beordring», «pålegg»,
«ferie i uker uten vakt» mv er
gjengangere i henvendelser til oss.
Denne artikkelen tar sikte på å gi en
innføring i hvilke rettigheter leger i
sykehus har til ferie etter ferieloven og
overenskomsten. Artikkelen bygger på
en artikkel jeg har skrevet for nettsidene
til legeforeningen.no, men det anses
hensiktsmessig med en gjennomgang
av reglene også i Overlegen.
For å få ferieloven «under huden» er
det nødvendig med en begrepsavklaring.
Jeg vil derfor først starte med en kort
gjennomgang av sentrale begreper, før
jeg gjør rede for rettigheter og noen
plikter etter ferieloven og også overenskomst/tariffavtale.
Begreper det kan være nyttig å kjenne til:

Ferieår – det kalenderår ferien avvikles i, se ferieloven 4.
Opptjeningsår for feriepenger: Forutgående kalenderåret, se ferieloven § 4
Feriefritidens lengde etter ferieloven
er 25 virkedager, se ferieloven § 5 (1)

Avtalefestet ferie - den femte ferieuken. Den femte ferieuken er for mange
innført ved tariffavtale, eventuelt ved
individuell avtale.

Virkedager - de dagene du etter ferieloven avvikler ferie. Som virkedag
regnes alle dager som ikke er søndager
eller lovbestemte helge- eller høytidsdager. Dag som etter tjenesteplanen er
fridag (nulltimersdag), regnes også
som feriedag når den faller i en uke
med ferie. Dvs at du bruker en virkedag ferie også på nulltimersdag som
faller i en uke du har ferie. Motstykket
er naturligvis at søndagsvakter som
eventuelt faller midt i ferien gis fri uten
at du bruker feriedager på søndagen.
Det er for øvrig egne bestemmelser om
rett til fri søndag som faller umiddelbart rett før eller umiddelbart rett etter
ferie. Se mer om dette under avsnittet
«Tilleggsfritid ved søndagsarbeid,
uregelmessig arbeidstid med mer».
Virkedagsbegrepet reiser blant annet
følgende to spørsmål:
•H
 vordan regner man virkedager ferie
når man jobber over døgnskillet?
Svar: Når arbeidsdagen passerer døgnskillet skal det i lovens forstand regnes
som to virkedager. Dette får som konsekvens at hvis du skal starte ferien
mandag, men har vakt til kl 0800
mandag morgen, regnes ferien først fra

tirsdag. Alternativt må vakten avsluttes
senest ved midnatt natt til mandag
• Hvilke av ukens og årets dager som
regnes som virkedager?
Svar: Søn- og helligdager regnes ikke
som virkedager, selv om det utføres
arbeid på dem. Arbeidstakere som har
arbeid på en søndag i ferieperioden
skal ha fri også søndagen, uten at det
går av kvoten feriedager.
Lengden på ferien

Alle arbeidstakere har krav på full
feriefritid. Unntak fra dette gjelder de
som har tiltrådt etter 30. september, se
mer om dette nedenfor under «Feriens
lengde ved ansettelse i løpet av ferie
året».
Feriefritid er – i motsetning til feriepenger- ikke noe man opptjener rett til.
Feriefritid har man krav på, uavhengig
av om man har rett til feriepenger.
Lengden på ferien reguleres dels i
ferieloven og dels av tariffavtaler/
individuelle avtaler
Etter ferieloven har man rett til ferie
i fire uker og en dag.
I tillegg er det gjennom tariffavtaler
i store deler av norsk arbeidsliv avtalt
innføring av en femte ferieuke, såkalt
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avtalefestet ferie. I Spekter er dette
innført ved overenskomsten del A1,
i Virke ved Landsoverenskomst for
spesialisthelsetjenesten, i staten, KS
og Oslo kommune i de respektive
hovedtariffavtaler.
Arbeidstakere som fyller 60 år i løpet
av ferieåret, gis ekstraferie på 6 virkedager (sjette ferieuke). Deles ekstra
ferien kan arbeidstaker bare kreve å få
fri så mange arbeidsdager som vedkommende normalt har i løpet av en uke.
Tilleggsfri ved søndagsarbeid,
uregelmessig arbeidstid med mer

Mange leger har vaktordninger som
innebærer søndagsarbeid. Dersom
søndagsvaktene faller midt i ferien er
det selvsagt at disse omfattes av ferien

at du ikke allerede har tatt ut full ferie
hos annen arbeidsgiver tidligere i
ferieåret.
Tiltrer du etter 15. august, kan du
ikke kreve at hovedferien som omfatter
18 virkedager legges til hovedferieperioden som er fra 1. juni til 30. september.
Må jeg ta ferie? Hva hvis jeg ikke har
rett til feriepenger?

Ja, hovedregelen er at du må ta ferie.
Ferieloven er gitt for å sikre at arbeidstakerne får ferie, og arbeidsgiver plikter
å sørge for at det skjer.
Unntak fra plikten til å avvikle ferie
gjelder dersom du ikke har opptjent
tilstrekkelig med feriepenger til å dekke
bortfallet av lønn under fraværet. I
slike tilfeller kan du la være å ta ferie,

«Du kan kreve at hovedferien på 3 uker legges
innenfor perioden 1. juni – 30. september. Disse
3 ukene har du rett til å ta sammenhengende»
uten at søndagen telles som feriedag.
Men i de tilfeller hvor søndagsvaktene
faller umiddelbart før eller umiddelbart etter ferien gjelder egne regler.
Hvis du avvikler ferie over en periode
på minimum 6 virkedager, dvs. 1 uke,
kan du som arbeider på søndager kreve
å få fri enten på søndag som faller
umiddelbart før ferien, eller på søndag
umiddelbart etter ferien.
I tillegg er det slik at arbeidstaker
kan kreve at tiden fra arbeidets avslutning før ferien til det påbegynnes etter
ferien, skal utgjøre til sammen minst
16 timer i tillegg til feriefritiden for
øvrig. Dette gjelder likevel bare ved
avvikling av ferieperiode som omfatter
minst 18 virkedager.
Feriens lengde ved ansettelse
i løpet av ferieåret

Hvis du tiltrer stilling senest innen 30.
september i ferieåret, har du rett til full
feriefritid hos ny arbeidsgiver forutsatt
at du ikke allerede har avviklet ferie hos
annen arbeidsgiver tidligere i ferieåret.
Tiltrer du etter 30. september har
du rett til 6 virkedager ferie forutsatt
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med mindre du jobber et sted hvor
driften innstilles i forbindelse med
ferieavviklingen (fellesferie). Da må
ferien avvikles uansett.
Unntak fra plikten til å avvikle ferie
gjelder også for den delen av ferien du
har avtalt å overføre til påfølgende
ferieår (les mer om adgangen til å av
tale overføring av ferie). Det siste unntaket fra plikten til å avvikle ferie, gjelder
ferie som ikke blir avviklet på grunn av
sykdom eller foreldrepermisjon.
Fastsetting av ferien til den enkelte
arbeidstaker

Arbeidsgiver skal i god tid før ferien
drøfte fastsetting av feriefritid med
de ansatte.
Du kan kreve at feriefritiden fast
settes tidligst mulig og senest 2 måneder
før ferien tar til. Dersom du og din
arbeidsgiver ikke blir enige, bestemmer
arbeidsgiver når du skal ha ferie.
Arbeidsgiver må forholde seg til ferielovens grenser når det gjelder tidspunktet for ferien, ferieavvikling i
oppsigelsestid og ferieavvikling under
sykdom, foreldrepermisjon med mer.

Hovedferien

Du kan kreve at hovedferien på 3 uker
legges innenfor perioden 1. juni – 30.
september. Disse 3 ukene har du rett
til å ta sammenhengende.
Tid for restferien

Den resterende del av feriefritiden
etter ferieloven og tariffavtale kan du
også kreve sammenhengende i to bolker
av 1 + 1 uke innenfor ferieåret.
Avvikling av enkeltstående feriedager

Ferieloven gir deg ikke rett til å kreve
å avvikle enkeltstående feriedager, og
arbeidsgiver kan heller ikke pålegge
deg å avvikle enkeltdager ferie. Det er
anledning til å avtale uttak av enkeltstående dager med ferie.

Når det gjelder den sjette ferieuke for de over 60 år, er det opp til
arbeidstakeren selv å bestemme om
den skal tas som en samlet uke, eller
som en eller flere enkeltstående
feriedager.
Endring av fastsatt feriefritid
samt erstatning

Tiden for ferieperiode som du har
fått underretning om, kan bare endres
av arbeidsgiver hvis det er nødvendig
på grunn av uforutsette hendinger.
Slik endring kan bare foretas når av
vikling av den fastsatte ferien på grunn
av uforutsette hendinger vil skape
vesentlige driftsproblemer, og det
ikke kan skaffes stedfortreder.

Hvis ferien din endres i tråd med
dette, kan du kreve erstatning for
dokumenterte merutgifter som følger
av en omlegging av ferien. Merutgifter
som du ikke har gitt opplysninger om
når arbeidsgiver drøftet endringen av
ferien med deg, kan bare kreves erstattet i den utstrekning de fremstår som
nærliggende følger av omleggingen.
Forskuddsferie og overføring
av ferie til neste ferieår

Det kan inngås skriftlig avtale om overføring av inntil 12 virkedager ferie av
den lovbestemte ferie til neste ferieår.
I tillegg er det tariffavtalt at den avtalefestede ferieuken (den femte ferieuken) skriftlig kan avtales overført helt
eller delvis til neste år.

Det kan dessuten inngås skriftlig
avtale om avvikling av inntil 12 virkedager forskuddsferie.
Ferie som i strid med lovens bestemmelser eller på grunn av sykdom eller
foreldrepermisjon ikke er avviklet ved
ferieårets utløp, skal overføres til det
påfølgende ferieår. Hvis manglende
ferieavvikling skyldes arbeidsgiver, kan
arbeidstaker i tillegg til overføring
kreve erstatning etter ferieloven § 14.
Ferieavvikling under sykdom

Arbeidstaker som blir helt arbeidsufør
før ferien, kan kreve at ferien utsettes
til senere i ferieåret. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes senest siste arbeidsdag vedkommende skulle hatt før ferien.
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Arbeidstaker som har vært helt arbeidsufør i løpet av ferien, kan kreve
at et tilsvarende antall virkedager ferie
utsettes og gis som ferie senere i ferieåret. Kravet må dokumenteres med
legeerklæring og fremsettes uten
ugrunnet opphold etter at arbeidet er
gjenopptatt.
Merk at man må være helt arbeids
ufør for å få rett til å utsette ferien/få
igjen ferie senere i ferieåret. Delvis
arbeidsufør påvirker ikke avviklingen
av ferien.
Ferieavvikling under
foreldrepermisjon mv

Det er opp til deg som arbeidstaker å
bestemme om du vil avvikle ferie i
permisjonstid hvor det ytes foreldrepenger, se ferieloven § 9 (2). Arbeids
giver kan med andre ord ikke pålegge
ferie i slik permisjonstid. Arbeidsgiver
kan heller ikke pålegge ferie under
permisjon som fedre og andre omsorgspersoner har i tilknytning til
fødselen, jf arbeidsmiljøloven § 12-3.
Du som arbeidstaker kan kreve å av
vikle ferie under foreldrepermisjon
hvis du ønsker det. Det som da skjer
rent praktisk, er at foreldrepermisjonen
stopper de ukene man avvikler ferie,
og starter igjen når ferien er over.
Særlig forhold knyttet til ferieavvikling
og forholdet til eksisterende tjenesteplaner – Spekter området

I helseforetakene (Spekter området)
gjelder følgende, med mindre partene
lokalt blir enige om noe annet:
Sammenlignet med de rullerende
arbeidsplanene vil det under sommerferieavviklingen kunne oppstå ledige
vakter som må dekkes inn. Partene er
enige om at det kan være hensiktsmessig at det i denne perioden etableres
nye arbeidsplaner som dekker dette
vaktbehovet, slik at det sikres mest
mulig forutsigbarhet for den enkelte
lege. Arbeidsplaner for sommerferieperioden må settes opp med det antall
tilgjengelige leger med et rullerende
fast mønster, så langt som mulig.
Etablering av arbeidsplaner for sommerferien skal skje etter reglene i overenskomsten del A2 § 3.4 og etter reglene
i ferieloven. Dette innebærer at arbeids62 OVERLEGEN 1-2019

giver så tidlig som mulig skal ta initiativ
overfor tillitsvalgte for å drøfte fast
setting av feriefritid, vikarbehovet samt
overordnede føringer og utfordringer i
forbindelse med ferieavviklingen. Underretning om feriefastsettingen gjøres så
tidlig som mulig og senest 2 måneder
før ferien tar til, jf ferieloven § 6 (2).
Arbeidsplaner for sommeren skal være
klare senest 8 uker før iverksettelse og
skal være på maksimalt 10 uker innenfor ferielovens hovedferieperiode.
Ved bruk av arbeidsplaner for sommeren skal den ordinære planen gjenopptas når sommerplanperioden er
over, med tilsvarende antall timer UTA

Legeforeningen at man i ferieukene
skal planlegge med det timetallet som
er den avtalte ukentlige gjennomsnittlige arbeidstiden ellers i året.
Hvordan beregnes antall timer som gir
ekstra betaling i en sommerplan?

Gjennomsnittsberegningsperioden for
alle i vaktordningen blir 10 uker hvis
arbeidsgiver endrer tjenesteplanen om
sommeren. For de legene som avvikler
f eks 3 ukers ferie i løpet av de 10 ukene,
planlegger man i de 3 ferieukene med
det timetallet som er den avtalte ukentlige gjennomsnittlige arbeidstiden
ellers i året. Har man normalt avtalt at

«Arbeidsplaner for sommerferieperioden må
settes opp med det antall tilgjengelige leger med
et rullerende fast mønster, så langt som mulig»
som før sommerferien, med mindre
det er utarbeidet ny arbeidsplan.
Gjennomføring av ferietrekket for de
som har gjennomsnittsberegning av
arbeidstiden

Et spørsmål Legeforeningen får fra tid
til annen, er hvilken tjenesteplan som
skal ligge til grunn for det lønnstrekket
arbeidsgiver gjennomfører i juni (trekk
i lønn for 5 uker ferie).
Spekter er enig med Legeforeningen
om at trekket som gjøres i juni skal
basere seg på «lønn for vanlig arbeidstid». Dersom lønn i juni avviker fra
vanlig månedslønn, må det være rutiner
for å fange opp dette slik at feiretrekket
blir korrekt. Helseforetak som har
praktisert dette på annen måte, må
endre praksis.
Hvor mange timer skal arbeidsgiver
planlegge med de ukene man avvikler
ferie?

Et annet spørsmål vi ofte får, er hvor
mange timer arbeidsgiver kan legge
inn som arbeidstid i de ukene legen
avvikler ferie. Dette er kun relevant
der arbeidsgiver legger om planen for
sommerperioden.
Ved bruk av hjelpeplan / sommerplan, er det avklart mellom Spekter og

den gjennomsnittlige arbeidstiden er
på 42 timer pr uke, er det 42 timer som
legges i tjenesteplanen pr uke de 3
ukene ferie avvikles.
Timetallet i de 7 ukene man i dette
eksempelet jobber, avhenger av om det
er avtalt flere timer pr uke i forbindelse
med ferien– altså om det er inngått
avtale om å øke antall UTA timer om
sommeren. Hvis det er inngått avtale
om å øke antall timer UTA slik at gjennomsnittlig arbeidstid de ukene man
jobber blir 45 timer, er det dette man i
gjennomsnitt skal jobbe de 7 ukene
man jobber.
I eksempelet over vil arbeidstiden de
ukene man selv avvikler ferie, være 42
timer. Gjennomsnittlig arbeidstid de
resterende 7 ukene blir 45 timer. Dette
betyr at antall timer UTA er økt med
3 timer de ukene man jobber sammenlignet med antall timer i gjennomsnitt
pr uke etter den ordinære rullerende
planen ellers i året (45 timer -42 timer
= 3 timer). Disse 3 timene skal betales
med minst 0,12 % av basislønn per
time.
Dersom det blir økt vaktbelastning
om sommeren, men uten at UTA timer
økes (altså at den avtalte arbeidstiden
er uendret, men man får en dreining
over mot mer vaktarbeid om sommeren)

eller at man får flere vakttimer enn
økningen i UTA, honoreres de ekstra
vakttimene med et vakttillegg på minst
0,08 % av baislønn per ekstra time.
Ordinært vakttillegg er normalt 0,027 %
av basislønn. Det man her sammenligner, er hvor mange vakttimer man i
gjennomsnitt har etter den ordinære
rullerende planen med hvor mange
vakttimer man i gjennomsnitt har etter
sommerplanen.
Det betales ikke tillegg etter begge
ovenstående satser for samme time.
Ordinært vakttillegg, jf. A2 § 5.5
kommer ikke i tillegg til disse satsene.
Dette følger av protokoll SpekterDNLF 24. januar 2018.
I Overlegen 1/2018 side 8 (utgitt i
februar) er det en artikkel forfattet av
leder av Of Jon Helle og nestleder av
Of Anne-Karin Rime som gir noen
eksempler på betaling av ekstra arbeid
i en sommerplan. Det kan være nyttig å
se også på den artikkelen hvis du er
usikker på om du får riktig betalt for
ekstra arbeid om sommeren.
Ferieavvikling som kolliderer med
nulltimersdager/nulltimersuker/kan
arbeidsgiver ha rutiner som nekter
restferie i uker med vakter?

Overenskomstene gir ingen beskyttelse
mot at ferie og høytidsdager kolliderer
med nulltimersdager/nulltimersuker
etter tjenesteplanen. Det kan imidlertid ikke aksepteres at arbeidsgiver
aktivt, bevisst og systematisk plasserer
ferie i legenes nulltimersuker eller

uker med lav arbeidsintensitet uten at
man samtidig får ferie i arbeidsinten
sive uker.
På den annen side kan ikke legene
forvente å få all ferie plassert i de mest
arbeidsintensive periodene. Dette
innebærer blant annet at ferien sånn
noenlunde må reflektere den gjennomsnittlige arbeidsbelastningen, men
uten at det gir hjemmel for timetelling
av hvor mange timer i tjenesteplanen
den enkelte lege har når det avvikles
ferie.
Arbeidsgiver kan på denne bakgrunn
etter min vurdering ikke utarbeide
rutiner som på generelt grunnlag sier
at leger ikke innvilges restferie i uker
med vakter. Arbeidsgiver kan heller
ikke sette som forutsetning for å innvilge ferie at eventuelle vakter byttes
bort. Utgangspunktet etter ferieloven
er at man har ferie fra alt oppsatt
arbeid de ukene man har ferie. Dette
innebærer at arbeidsgiver enten inn
vilger ferie i aktuelle uker, eller så
innvilger arbeidsgiver ikke ferie. Men
hvis arbeidsgiver innvilger ferie, kan
ikke arbeidsgiver samtidig si at noe av
oppsatt arbeid (en eller flere helgevakter)
må tas igjen på et senere tidspunkt.
At arbeidsgiver etter min vurdering
ikke kan ha for kategoriske rutiner som
nekter restferie i uker med vakt, betyr
ikke at arbeidsgiver i det konkret til
fellet er forpliktet til å innvilge ferie i
vaktuke. Det betyr bare at arbeidsgiver
må gjøre konkrete vurderinger når
feriesøknader mottas. I den konkrete

vurderingen må arbeidsgiver se hen til
hvordan resten av ferien er avviklet.
Hvis resten av ferien samlet sett ikke
gjenspeiler gjennomsnittlig avtalt
arbeidstid, kan det tilsi at det er riktig
å innvilge en av restferieukene i uker
med vakt. Dersom en av ukene med
restferie allerede er avviklet i en vakt
uke, kan det tenkes at det er riktig å si
at den siste uken må være i en uke uten
vakt.
For leger som har gjennomsnittsberegning av arbeidstiden betyr det at det
er variasjoner i det ukentlige timetallet.
Det er derfor vanskelig å se for seg at
arbeidstaker får en riktig ferieavvikling
dersom arbeidsgiver kategorisk nekter
avvikling av restferie i uker med vakter.
En «normalarbeidsuke» eksisterer
nesten per definisjon ikke. Dersom
avtalt gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid er 43 timer, vil gjennomsnittsbe
regning av arbeidstiden medføre at det
er få (om noen) uker som har 43 timers
arbeidstid. Restferien må også gjenspeile
dette.
Kan arbeidsgiver beordre meg på vakt
på helligdag forut for innvilget ferie?

For eksempel – en lege er innvilget
ferie fredag 31. mai 2019 og har etter
sin tjenesteplan fri resten av helgen.
Torsdag 30. mai 2019 er Kristi himmelfartsdag. Legen er heller ikke satt opp
på vakt den dagen. Legen ønsker derfor å reise bort i langhelgen, og søkte
om feriedag fredag 31. mai 2019.
Ettersom legen er innvilget ferie
fredag 31. mai, og har fri 30. mai i tillegg til 1. -2. juni, bestiller hun weekendtur slik at hun planlegger å reise onsdag
29. mai etter arbeidstid. Når det nærmere
seg avreise, får hun beskjed om at det
er sykdom slik at den som egentlig
skulle hatt vakt Kristi himmelfart er
fraværende. Arbeidsgiver mener «vår»
lege er «neste på listen» til å ta en uforutsett vakt. Kan arbeidsgiver pålegge
henne vakten?
Dette eksempelet bygger på en virkelig henvendelse, hvor arbeidsgiver påla
legen å jobbe helligdagen før den innvilgede feriedagen. Hvis legen måtte
jobbe den uforutsette vakten, ville
formålet med feriedagen falle bort da
legen i så fall ikke kunne reise bort på
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langweekend likevel. Arbeidsgiver ville
heller ikke dekke hennes økonomiske
tap ved blant annet flybilletter som var
betalt. Begrunnelsen til arbeidsgiver
var at de ikke endrer innvilget ferie,
hun får fortsatt ferie fredag 31. mai.
Problemet er bare at hun ikke kan reise
bort onsdag ettermiddag og komme
hjem søndag kveld slik planen var, hvis
hun må jobbe torsdag 30. mai.
Arbeidsgiver kaller det «beordring»
til vakten, men beordring er ikke et
begrep i arbeidsmiljøloven for tilfeller
som dette. Rettslig sett forsøker arbeidsgiver å pålegge legen overtid
gjennom å ta (hele eller deler) av den
uforutsette vakten. Dette eksempelet
tar ikke sikte på å gå nærmere inn på
vilkårene for å pålegge overtid, slik at
jeg begrenser meg til det som er høyst
nødvendig for å besvare spørsmålet.
I et eksempel som dette er det min
vurdering at arbeidsgiver ikke kan
pålegge overtid med begrunnelse at «du
er neste på lista, og du er ikke innvilget
ferie 30. mai, det er kun 31. mai du er
innvilget ferie». Det er riktig at legen
ikke er innvilget ferie på dager hun
uansett har fri. Det er ikke nødvendig,
men arbeidstaker må kunne planlegge
å reise bort på fridager i tilknytning til
innvilget ferie. Helt konkret løser arbeidsmiljøloven § 10-6 (10) etter mitt
syn dette spørsmålet. Det følger av
bestemmelsen at arbeidstaker har rett
til å bli fritatt fra å utføre arbeid utover
avtalt arbeidstid når vedkommende av
helsemessige eller vektige sosiale
grunner ber om det. I dette eksempelet
er det min vurdering at vektige sosiale
grunner tilsier fritak fra pålagt overtidsarbeid. Etter det jeg er kjent med,
løste den konkret saken seg slik at legen
likevel ikke ble «beordret» til overtid
og reisen kunne gå som planlagt.
Feriefravær for deltidsansatte

Et annet spørsmål vi ser har aktualitet,
er feriefravær for deltidsansatte. Ferieloven inneholder ikke spesielle regler
for deltidsansatte. Når det gjelder antall feriedager, tiden for ferie og fastsetting av denne, er reglene de samme
for alle, uansett stillingsbrøk. Loven
opererer ikke med halve feriedager.
25 virkedager feriefritid betyr 25 hele
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«Loven opererer ikke med halve feriedager.
25 virkedager feriefritid betyr 25 hele dager,
men altså ikke nødvendigvis arbeidsdager»
dager, men altså ikke nødvendigvis
arbeidsdager. Da ferieloven ble laget,
ble det vurdert å ha egne bestemmelser
om deltidsansatte. Departementet fant
det ikke mulig å formulere regler om
dette, som ville dekke alle de ulike
deltidsordningene som eksisterer.
Dette standpunktet er for øvrig også
bekreftet av departementet som i brev
av 18. mai 1999 uttalte:
«For deg som går i 50 % stilling medfører § 5 at du har krav på totalt fire uker
og en dag fri fra jobben. Disse fridagene
kan ikke fordeles, slik at feriedagene
bare blir lagt til de dagene du skulle vært
på arbeid. Hvis du avvikler tre ukers
sommerferie i sammenheng medfører
dette at 18 av de virkedagene du har
krav på i ferie går med. Selv om din
deltidsstilling medfører at du arbeider 2
dager den ene uka og 3 dager den andre,
regnes likevel alle dagene fra mandag til
og med lørdag som feriedager.»
Hva er feriepenger?

Feriepenger tjenes opp året før ferien
avvikles, og betales istedenfor lønn
under feriefravær. Den som ikke har
vært i jobb året før, har også rett til
ferie, men ikke feriepenger. Det blir i
så fall ferie uten lønn.
Feriepengene beregnes av det du har
fått i lønn og annet arbeidsvederlag i opptjeningsåret (året før ferien tas ut). Utbetalinger til reiseutgifter, overtid, andel
av nettoutbytte eller feriepenger utbetalt
i opptjeningsåret, inngår ikke i beregn
ingsgrunnlaget. For ansatte med lønn
etter tjenesteplan, er det denne lønnen
som inngår i feriepengegrunnlaget.
Utbetaling av feriepenger

Hvor mye ferie med lønn man har krav
på, avhenger av opptjeningen året før.
Full opptjening utgjør 30 virkedager
ferie med lønn (5 uker). Det betyr at du
opptjener rett til 2,5 virkedager ferie
med lønn i ferieåret per hele måned du
arbeidet forutgående år.

Det er vanlig at arbeidsgivere foretar
feriepengetrekket og utbetaling av feriepengene i juni. Rent konkret betyr dette
at arbeidsgiver i juni trekker deg i lønn
for det antall uker feriefritid du har krav
på (f eks 5 uker), samtidig som feriepengene utbetales i juni. Så får du utbetalt
ordinær lønn når ferien rent faktisk
avvikles.
For de som omfattes av avtaler med
rett til femte ferieuke, er prosentsatsen
for feriepenger 12 % av feriepengegrunnlaget.
For arbeidstakere over 60 år med rett
til ekstraferie (den sjette ferieuken), forhøyes prosentsatsen med 2,3 prosentpoeng. Merk dog at feriepenger for den
sjette ferieuken ikke ytes for den del av
feriepengegrunnlaget som overstiger
6 ganger grunnbeløpet med mindre
dette er særskilt avtalt. Ved beregning
skal det regnes med det grunnbeløp
som gjaldt 31. desember i opptjeningsåret. Feriepenger for de første fem
ukene ytes fullt ut etter den alminnelige
prosentsats for feriepenger (altså uten
grunnbeløpsbegrensning).
Utbetaling av feriepenger når du slutter
hos arbeidsgiver

Feriefritid som i strid med ferieloven
ikke er avviklet, skal overføres til neste
ferieår. Det er kun når arbeidsforholdet
opphører at man får utbetalte feriepenger for ikke avviklet ferie, se ferieloven § 11 (3).
Kan du overføre feriepengene til ny
arbeidsgiver?

Ferielovens system er at alle opptjente
feriepenger utbetales siste vanlige
lønningsdag før fratreden. Det betyr at
hovedregelen er at alle opptjente feriepenger skal utbetales når du slutter
hos den arbeidsgiveren opptjeningen
har funnet sted. Unntak for dette for
statlig ansatte som bytter til annen statlig
arbeidsgiver. I slike tilfeller overføres
feriepengene til ny arbeidsgiver. •

ORDET ER FRITT

Refleksjon i travle tider
«Den uvitende uttaler,
den vise spør og reflekterer»

bilde
kommer

- Aristoteles

››
Av Lola Veljovic
Av Lola Veljovic, spesialist i psykiatri,
›› Sykehuset
i Vestfold HF

P

å slutten av en vanlig hektisk dag,
svarte en kollega på mitt spørsmål
om hvordan det går med et dypt sukk:
«Her er det ikke tid for refleksjon».
Så forsvant den oppgitte lynraskt mot
andre del av korridoren at jeg ikke fikk
mulighet til å utforske hva kollegaen
mente med dette. - Sikter man bare til
en formålstjenlig fysisk plass hvor man
skulle sette seg ned å snakke sammen,
eller tenker man at vi ikke er flinke nok
til å «vende tankene tilbake til egne
foretrukne handlingsvalg», særlig når
ting går over stokk og stein. Refleksjon
kommer fra det latinske ordet reflexio,
som betyr «tilbakebøying». Jeg har
hørt fra både overleger og LIS i forskjellige faggrupper at de ikke har
tid eller plass for refleksjon. Er det
tilfeldig? - Neppe.
Vi er i starten av et nytt år, og vi
hører daglig om omstilling og om
endringsprosesser både rundt om i
verden, men også i våre fagfelt. Vi
får også vite stadig mer om «Kunstig
intelligens - den usynlige revolusjonen»,
og vi lurer på hva det vil ha å si for
fremtidens helsetjenester. Når
endringer skjer rundt oss, hender
det også noe inni oss. Utrygghet trigger
uro, bekymringer, angst for fremtiden,

og kanskje trekker vi oss tilbake og blir
særdeles forsiktige, ettertenksomme
og tilbakeholdne med å reflektere over
eget arbeid.
Veiledning av leger i spesialisering
er på vei til å bli gitt ny struktur. Det
stilles krav om at LIS skal vurderes
etter oppnådde læringsmål. Læringsmålene defineres i lys av sammen
hengen mellom hva en legespesialist
skal forstå, kunne eller være i stand
til å utføre etter endt læringsprosess.
I norskmedisinsk veiledningspedagogikk står refleksjon over egen yrkes
praksis sentralt.
Uten hensyn til hvilket fagfelt vi tilhører, som fagpersoner og ikke minst
som mennesker, utvikler og ruster vi oss
best i samarbeid med andre. Refleksjon
er en vesentlig del av jobben, og som
regel kan den legge til rette for at vi
lettere ser oss selv i varierte situasjoner
og oppmuntre oss til å tenke over
situasjonen på forskjellige måter.
I en vanlig hektisk dag står vi overfor
utallige avgjørelser som må tas på
grunnlag av skjønn, og som hyppig får
oss til å være på glattisen. Personlig
verdsetter jeg høyt mine iakttakelser
og refleksjoner som jeg gjør med både
samarbeidspartnere og pasienter. Det

finnes sjelden fasitsvar, eller bare en
vei for å nå målet. Til syvende og sist
burde vi ikke glemme at vår profe
sjonelle identitet vokser fram gjennom
hensiktsmessig daglig refleksjon.
Situasjonen i helsesektoren har begynt å endre seg, og vi er vitner til at
mer og mer fokus rettes mot tjenesteproduksjon og økonomiske resultater.
Det å konfronteres med at vi ikke har
tid til refleksjon bekymrer meg. Refleksjon foregår ikke av seg selv, det er en
prosess som må formes og ivaretas av
hvert enkelt individ. Sånn har det vært
fra Aristoteles’ tid, «Den uvitende
uttaler, den vise spør og reflekterer»,
og sånn kommer det til å være i frem
tiden uansett om kunstig intelligens er
på sin uhyggevekkende, dystre vei til å
ta arbeidsplasser fra oss. Det å reflektere
er en viktig menneskelig egenskap og
for all del bør det være blant våre
hovedanliggender som leger. •
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Legeforeningens fagakse
Fagaksen er Legeforeningens organisering av de 45 fagmedisinske foreningene. Disse velger
et faglandsråd hvor alle foreningene er representert, og hvor Lis-representasjon er lovfestet.
Faglandsrådet velger et fagstyre, og delegater til Legeforeningens landsstyre. Fagaksen skal
styrke tverrfaglig samarbeid og dialog med helsemyndigheter.

›› Av Cecilie Risøe, leder av fagstyret

Ny forskrift
om medisinske
kvalitetsregistre
Kjære kolleger

M

edisinske kvalitetsregistre
engasjerer mange fagmedisinske
foreninger. Forløperne til dagens
nasjonale registre er i de aller fleste
tilfeller utviklet av faglige ildsjeler.
Registrene, som ofte har utviklet seg
fra lokale til regionale til nasjonale,
gjør det mulig for fagmiljøet å hente
ut kunnskap om nasjonal og lokal behandlingskvalitet og om i hvor stor
grad faglige retningslinjer etterleves i
den kliniske hverdagen. Registre som
skal kunne hente ut data fra andre
registre, for eksempel om pasienten
fortsatt lever, må inneholde person
identifiserende data som navn eller
personnummer. Nasjonale kvalitets
registre i beste stadium inneholder nå
også pasientrapporterte opplysninger,
det vil si pasienters tilbakemelding om
hvordan de har opplevd helsehjelpen.
Når dette skrives har Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) et forslag
til Forskrift om medisinske kvalitets
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registre ute på høring. Det fremgår av
høringsbrevet at det dreier seg om
resultatregistre («resultater av helsehjelp til en avgrenset pasientgruppe
eller en enkelt behandlingsmetode»)
der hovedformålet er kvalitetsforbedring av helsetjenester gjennom stati
stikk, forskning og analyser. Forskriftsforslaget omfatter de samtykkebaserte
kvalitetsregistrene som tidligere er
etablert ved konsesjon fra Datatilsynet,
ikke de lovbestemte registrene i helseregisterlovens § 11, og må sees i sammenheng med innføringen av EUs personvernforordning. Forordningen åpner
for at helseopplysninger kan behandles
uten den registrertes samtykke, blant
annet der behandlingen er nødvendig
av allmenne folkehelsehensyn som høy
kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenester, men dette krever et eget rettsgrunnlag i nasjonal lov eller forskrift.
En av de store utfordringene for
nasjonale kvalitetsregistre som ikke

faller inn under de lovbestemte §11registrene, er dekningsgraden, definert
som hvor stor andel av pasientene som
er inkludert i forhold til hele pasientgruppen registeret gjelder for. I dag er
disse registrene samtykkebasert. Hovedregelen skal fortsatt være informert
samtykke, men forslaget til forskrift
åpner for unntak fra samtykkekravet
når det er nødvendig av hensyn til
datakvalitet og dekningsgrad. I Sverige
og Danmark er det i hovedsak ikke
krav til samtykke. Sverige har en ordning med reservasjonsrett, det vil si
rett til å motsette seg behandling av
opplysningene i etterkant av registrering, og HOD foreslår det samme for
Norge. I Danmark er det ikke reserva
sjonsrett.
Mange kvalitetsregistre har i dag
ikke god nok datakvalitet og dekningsgrad til at de kan oppnå formålene
sine. Unntak fra samtykkekravet antas
å kunne øke dekningsgraden betydelig,

Legeforeningens fagakse
og HOD anser at nytten av dette overstiger ulempene for den enkelte. Pasientenes rett på personvern og at identiteten deres ikke avdekkes uten at
dette er helt nødvendig, vil fortsatt bli
ivaretatt. Reservasjonsrett i stedet for
eksplisitt samtykke får bred støtte fra
de fagmedisinske foreningene som har
levert høringssvar til Legeforeningen.
Hvis kvalitetsregistrene skal fungere
etter formålet, holder det imidlertid
ikke bare med høy dekningsgrad. Høy
kvalitet på opplysningene som regis
treres er like viktig om vi skal kunne
stole på resultater og analyser. Dette
krever god og lik registreringspraksis
(tolkning av variablene) og oppnås ved
samsnakking mellom enheter, opp
følgingsarbeid og ekstern kvalitets
kontroll av kompetente fagpersoner.
HOD foreslår også at hvert register
skal ha et fagråd etter modell for de
lovbestemte kvalitetsregistrene,
hvilket er hensiktsmessig.
Høy registerkvalitet koster, ikke bare
i form av sekretariat og IT-drift hos det
dataansvarlige regionale helseforetaket,
men også i form av tidsbruk ved hver
enkelt registrerende enhet. Det foreslås innføring av ISF-refusjon per
registrerte pasient. Slik dette er fremstilt, er det RHFene som vil motta
refusjonen, ikke de enhetene som
sørger for at pasientene blir registrert.
Det å ikke belønne de som gjør grunnarbeidet, blir feil. Refusjonen burde
tilfalle de registrerende enheter.
Det foreslås også meldeplikt til
nasjonale kvalitetsregistre for helsepersonell og virksomheter. Departementet ser at det «kan være ressurs
krevende for helsepersonell å melde
inn opplysninger», men mener at
prosjekter som «En innbygger – en
journal» kan muliggjøre automatisk
uttrekk fra pasientjournaler til relevante registre. Det er uavklart om
nevnte prosjekt har struktur og tilstrekkelige opplysninger for register
formål. Utvikling av strukturerte pasientjournaler vil kunne legge til rette
for automatisk uttrekk, men det forutsetter at journalkvaliteten er god nok.
Tidspresset i den kliniske hverdagen

medfører dessverre ofte at journalkvalitet blir en salderingspost, og automatisk uttrekk ligger uansett et godt stykke frem i tid. Innføring av meldeplikt
kan bidra til å øke dekningsgraden,
men i så fall må plikten pålegges virksomhetene, ikke det enkelte helsepersonell.
Forskriften inneholder også en plikt
til å bruke nasjonale fellesløsninger og
standardiserte variabler for å sikre at
registrene snakker bedre sammen. Det
foreslås at folkeregisterets standarder
brukes der det passer. Standardiserte
løsninger er et godt forslag. Det regist
rene får igjen for å bytte til felles mal,
er bedre muligheter til interessante
resultater ved sammenstilling med
andre registre. Felles mal muliggjør
også online tilbakemelding fra nasjonalt servicemiljø der registrerende
enhet kan sammenligne seg med andre
enheter. Funksjonen er etablert for de
lovbestemte registrene, men må for

bedres slik at resultatene som vises,
ikke er så gamle at de er utdatert.
De aller fleste foreningsledd i Legeforeningen som har levert høringssvar,
er positive til forskriftsforslaget fra
HOD, men Allmennlegeforeningen
(AF) er betenkt. AF er godt representert i sentralstyret som ferdigstiller
Legeforeningens høringssvar. Fag
aksen håper høringssvarene fra de
fagmedisinske foreningene får gjennomslag i en sak som så direkte griper
inn i deres faglige kvalitetsarbeid. Her
er vi imidlertid fortsatt avhengige av
at yrkesforeninger som Overlegeforen
ingen og YLF er engasjerte og taler
vår sak fordi de har fått med seg hvor
viktig dette er for oss. •

OVERLEGEN 1-2019

67

Returadresse
Norsk overlegeforening
Postboks 1152, Sentrum
0107 Oslo

