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Vi har villet fokusere litt på den 
situasjonen at andelen eldre i 

befolkningen kommer til å øke. Dette 
er ingen nyhet og har vært et faktum i 
den offentlige samtalen lenge. De eldre 
er politisk en sikker valgkampsak og 
derfor også i fokus i anledning årets 
valg som nettopp er avholdt. Eldre og 
pensjonister fikk denne gangen ikke 
noen særskilt oppmerksomhet – årets 
viktigste sak ble nok klimaforand-
ringene og oljenæringens videre fram-
tid, om man skal trekke fram én sak. 

ELDREBØLGEN er den etablerte 
betegnelsen på denne demografiske 
endringen. Bølger assosieres ofte med 
problemer og utfordringer – og en viss 
klang av varslet katastrofe – kan denne 
billedlige benevnelsen derfor gi. En 
uhåndterlig mengde eldre skyller inn 
over samfunn og helsevesen – og dette 
er problematisk, fordi rent intuitivt er 
eldre mer syke enn den øvrige befolk-
ningen. En annen side er at det følger 
med en samfunnsøkonomisk utfor-
dring der stadig flere individer da skal 
bæres av stadig færre skuldre og helse-
sektoren vil kreve stadig flere ansatte 
for å møte pleie og omsorgsbehovet.

Hvordan møter vi denne situasjonen 
i spesialisthelsetjenesten? Forbereder vi 
oss på denne utfordringen vi må for- 
vente at det blir? Dette vil det være 
naturlig å belyse i flere utgaver enn 
denne, men det er greit å forsøke å få de 
rette perspektivene på «problemet» vi 
står overfor. Fra Fagavdelingen kommer 
det interessante og viktige momenter 

som at gruppen eldre endrer seg på en 
interessant måte. Man lever lenger, 
men både for menn og kvinner er vi 
friskere en lengre del av denne fasen 
- og hjelpetrengende like lenge eller 
tom kortere! Utfordringen blir ikke 
borte med det, siden gruppen eldre 
(>75 år) blir nesten dobbelt så stor fra 
2021 til 2040, men kanskje ikke like stort. 
Vi må derfor ha strategier i de ulike 
spesialiteter og overordnet i spesialist-
helsetjenesten for hvordan møte den.

Kalnes har vært mye diskutert siden 
åpningen, fordi det viste seg å bli for 
lite - og dermed eksempel på den gjer-
righeten som preger all sykehusbyg-
ging de senere 2-3 dekader. Både før, 
under og etter realiseringen av det nye 
sykehuset har det vært vanskelig å 
etablere en felles forståelse av hva som 
er riktig dimensjon. Berømt er Høies 
eget utsagn om at «Nei, Kalnes ikke er 
for lite - man har bare ikke lært seg å 
bruke det enda»! Fra et myndighets-
perspektiv har det vært viktig å baga-
tellisere både korridorpasienter og 
dårlige arbeidsforhold - i et splitter 
nytt sykehus. Det foreligger nå flere 
evalueringer av hele prosessen der den 
siste fra Agenda Kaupang på oppdrag 
fra OF er temmelig klar i sin dom: For 
lite på grunn av en for dårlig planlegg-
ing som bygger på ønsketenkning i 
denne fasen. Korrigerende innspill får 
ikke tilstrekkelig vekt til at prosjektet 
kommer på riktig spor. Det er ikke 
nødvendig å bruke ord som knusende, 
det holder med klar. Det kan jo ikke 

herske noen tvil om at sykehusenes 
nåværende finansieringsform i så stor 
grad fremtvinger trange rammer og 
økonomisk kontroll, at man går skoene 
av seg i prosessen mot et nytt sykehus-
bygg og bare må se bort fra selv de 
mest opplagte innvendinger. Det ender 
altså med bitter malurt i begeret selv 
om byggene ellers er flotte og nye. Det 
viktigste er dog at de fungerer når pasi-
entstrømmen flyttes fra gammelt til 
nytt - og at man i hvert fall i noen år 
kan absorbere en befolkningsvekst 
man faktisk kan beregne!

Klimaforandringene kom fortjent i 
fokus ved dette valget. Blant andre 
viktige saker savnet man en debatt 
omkring foretaksmodellen. Slik den 
anvendes med blindt søkelys på bud-
sjett, er den en trussel mot drift i både 
gamle og nye bygg - og går man med 
byggeplaner (Nye OUS) vil det bli øde-
leggende for driften, og legge en klam 
hånd over fagutviklingen gjennom 
altfor dårlige investeringsbudsjetter. 
Nytt utstyr krever allerede langvarig 
og svær innsats for å legitimere - siden 
realisere, og driften presses uten å 
harmonere med forutsetninger ellers i 
organisasjonen: 2% effektivisering ligger 
inne i ethvert nytt årsbudsjett og opera - 
sjonsplanlegging butter mot eksisterende 
intensivkapasitet, for å ta det jeg kjenner 
til. Dette helt uten Korona. Pandemien 
har skapt noen debatter omkring vår 
strippede intensivkapasitet, men det var 
ikke nok til å sette sykehusfinansieringen 
på agendaen i årets valgkamp!  •
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Av Overlegeforeningens leder Geir Arne Sunde››

SPALTEN TIL
OF-LEDER

Overlegeforeningen har 
også gjennomført sine 

valg i alle foreningsledd, og 
jeg både gleder meg og er 
ydmyk ovenfor oppgaven 
som Of-leder de neste 2 år. 
Vi er ett veldig viktig for-
eningsledd i Legeforeningen, 
fordi våre medlemmer er 
både ryggraden og spiss-
kompetansen i spesialist-
helsetjenesten. 

Men det er våre tillits-
valgte som er vårt gull, og de 
gjør en fantastisk jobb for 
medlemmene over hele 
landet. Jeg er opptatt av at 
tillitsvalgte bør forvalte 
partssamarbeidet på en god 
og konstruktiv måte, som 
skaper tillit i relasjonen 
 mellom den som leder og 
den som representerer legene 
i fagforeningsspørsmål. Det 
er ikke tvil om at Legeforen-
ingen er en forening med 
makt, derfor er det viktig at 
tillitsvalgte og ledere tør å gi 
tillit en større plass i parts-
samarbeidet.

Of er også jubilant og 
feirer 60 år i år. Kurskomiteen 
har nettopp gjennomført et 
flott jubileumskurs, med 
Jannicke Mellin-Olsen, 

Lindy Jarosch-von Schweder 
og Ståle Clementsen i spissen. 
Blant mange gode innlegg, 
så var det imponerende å 
høre forsvarssjef general 
Eirik Kristoffersen snakke 
om sin ledelsesfilosofi. Denne 
setter søkelys på å løse opp-
drag, men ikke detaljstyre 
hvordan oppdragene løses. 
Han ønsker at ledere i for-
svaret er tydelige, tilgjenge-
lige og til stede for sine 
 soldater. Forsvarssjefen var 
også tydelig på at han vil ha 
lojale, men ikke lydige under- 
ordnede, som tør si fra om 
kritikkverdige forhold.  

En annen viktig sak på 
jubileumskurset var nye 
sykehus som bygges for små, 
grunnet for optimistiske for - 
utsetninger i planlegging av 
byggene. Grunnlaget for 
debatten var en rapport fra 
Kaupang Agenda som Chris-
tian Grimsgaard har stått i 
spissen for og som Of har 
valgt å bruke egne ressurser 
på. Sykehusbygg forblir en 
av Of sine viktigste saker 
fremover.

I etterkant av kurset, så 
var det gledelig å se stats-
råden i spissen for ledelsen i 

direktoratet, departement, 
Spekter, andre fagforeninger 
og pasientorganisasjoner 
som valgte å sette av tid i 
sine travle kalendre for å 
hedre avtroppende presi-
dent Marit Hermansen for 
hennes og Legeforeningens 
innsats de siste 6 årene, ikke 
minst gjennom pandemien. 
Dette stadfester Legeforen-
ingens posisjon som en 
 viktig fagforening og helse-
politisk aktør. Det er også  
en honnør til alle dere tillits-
valgte som har stått på for 
felleskapet i deres verv 
 gjennom alle år. 

Ett av de viktigste valgene 
vi alle kan gjøre er å enga-
sjere oss for felleskapet: for 
faget gjennom fagaksen, for 
kollegaene sine lønns- og 

arbeidsvilkår som tillits-
valgt, for arbeidsmiljøet på 
arbeidsplassen eller gjen-
nom politisk engasjement. 
«Å være en del av noe som 
er større enn oss selv», som 
avtroppende generalsekretær 
Geir Riise i Legeforeningen 
så fint beskrev dette.   

Så skal jeg avslutte med en 
glad nyhet: Hans Majestet 
Kongen har valgt å utnevne 
vår kjære overlege Jannicke 
Mellin-Olsen til Ridder av  
1. klasse av Den Kongelige 
Norske St. Olavs Orden.  
Vi er utrolig stolt av hennes 
innsats over mange år; for 
Of, for faget og for trygg 
anestesi og kirurgi interna-
sjonalt. 

Vi gratulerer!

Høsten banker på døren, og det er valgtider. Når dere leser dette så har landet vårt valgt  
en ny regjering og ny helseminister kommer. Legeforeningen har også valgt en ny president, 
da landsstyret før sommeren valgte overlege Anne-Karin Rime til vår øverste leder for 2021-
23. Vi gleder oss til videre samarbeid med henne i den rollen.

Valgtider



Zejula (niraparib) er nå rangert som 1. valg i LIS-anbefalingen for 
ovarialkreftpasienter med tilbakefall, uavhengig av BRCA-status1

Zejula fikk ja fra Beslutningsforum (30.08.2021) og innføres som monoterapi til vedlikeholdsbehandling 
av platinasensitive BRCA-muterte ovarialkreftpasienter med tilbakefall (2.linje og senere)2. Zejula er fra 
tidligere godkjent for offentlig finansiering ved behandling av platinasensitiv BRCA-villtype pasienter 
med tilbakefall (2.linje og senere)3 og fra 01.08.2021 ble Zejula også godkjent for offentlig finansiering av 
monoterapi til vedlikeholdsbehandling  av platinasensitive BRCA-muterte pasienter (1.linje)4

Indikasjoner: Monoterapi til vedlikeholdsbehandling av voksne med avansert (FIGO stadium III eller IV) høygradig ovariekreft, kreft i eggleder eller primær peritonealkreft, 
med respons (fullstendig eller delvis) etter fullføring av førstelinje platinabasert kjemoterapi. Monoterapi til vedlikeholdsbehandling av voksne med tilbakefall av 
platinasensitiv, høygradig serøs kreft i ovarieepitel eller eggleder eller primær peritonealkreft, med respons (fullstendig eller delvis) på platinabasert kjemoterapi.
Dosering: Behandling bør igangsettes og overvåkes av lege med erfaring med kreftlegemidler. Anbefalt dosering ved førstelinjebehandling er en startdose på 2 kapsler 
à 100 mg 1 gang daglig. For pasienter ≥77 kg og med trombocyttverdier ved baseline ≥150 000/μl, er anbefalt startdose 3 kapsler à 100 mg 1 gang daglig. For 
andrelinjebehandling, er startdosen 3 kapsler à 100 mg 1 gang daglig. Dosereduksjon er anbefalt ved tilbakevendende bivirkninger. Den vanligste vedlikeholdsdosen 
ved andrelinjebehandling er 200 mg. Hos pasienter med moderat nedsatt leverfunksjon (ASAT og/eller total bilirubin > 1,5 x – 3 x ULN), er den anbefalte startdosen 
med Zejula 200 mg én gang daglig.

Pakninger og priser: Maksimalpriser: 56 stk. (blister) kr 71703,20. 84 stk. (blister) kr 107536,70. Rabattert pris er gjeldende i Norge. Refusjon: H-resept: L01X X54_1  Niraparib. Zejula er per i dag 
godkjent for offentlig finansiering ved førstelinjebehandling av BRCA-positive pasienter og andrelinjebehandling av BRCA-negative og BRCA-positive pasienter. Refusjonsberettiget bruk: Rekvirering 
skal gjøres i tråd med nasjonale handlingsprogram for kreft og føringer fra RHF/LIS spesialistgruppe. Vilkår: (216) Refusjon ytes kun etter resept fra sykehuslege eller avtalespesialist. Reseptgruppe C.

Referanser: 1. LIS anbefalinger for onkologiske og kolonstimulerende legemidler, effektive fra 01.07.2021.  
(https://sykehusinnkjop.no/avtaler-legemidler/onkologi#anbefalinger--avtaleprodukter)  
2. Beslutningsforum møte, 30.08.2021 (https://nyemetoder.no/metoder/niraparib-zejula-indikasjon-ii-revurdering)  
3. Beslutningsforum møte, 25.05.20. (https://nyemetoder.no/metoder/niraparib-zejula-indikasjon-iii).  
4. Beslutningsforum møte, 21.06.21. (https://nyemetoder.no/metoder/niraparib-zejula-indikasjon-iv) 
PM-NO-NRP-JRNA-210001, september 2021

UTVALGT SIKKERHETSINFORMASJON
Kontraindikasjon: Amming. Forsiktighetsregler: Hematologiske bivirkninger (trombocytopeni, anemi, nøytropeni) er rapportert hos pasienter behandlet med 
Zejula. Pasienter med lav kroppsvekt eller lave trombocyttverdier ved baseline kan ha økt risiko for trombocytopeni av grad 3+. Ukentlig overvåkning av komplett 
blodstatus 1. behandlingsmåned er anbefalt, deretter månedlig i 10 måneder, og deretter regelmessig. Grunnet risikoen for trombocytopeni, bør antikoagulantia 
og legemidler som er vist å redusere trombocyttverdiene brukes med forsiktighet. Tilfeller av myelodysplastisk syndrom/akutt myelogen leukemi (MDS/AML) har 
blitt observert hos pasienter som ble behandlet med Zejula som monoterapi eller kombinasjonsterapi i kliniske studier og etter markedsføring. Hypertensjon, 
inkludert hypertensiv krise, er rapportert med bruk av Zejula. Blodtrykket bør overvåkes minst ukentlig i to måneder, etterfulgt av månedlig overvåking i det første 
året og deretter regelmessig under behandling med Zejula. Posterior reversibel encefalopati-syndrom (PRES) er en sjelden, reversibel nevrologisk sykdom som 
kan oppstå med raskt utviklende symptomer, inkludert hypertensjon. Det anbefales å seponere Zejula ved PRES og behandle spesifikke symptomer. Bivirkninger: 
≥ 10 % av studiepasientene fikk følgende bivirkninger: Kvalme, anemi, trombocytopeni, fatigue, konstipasjon, oppkast, hodepine, insomni, redusert 
trombocyttverdi, nøytropeni, abdominalsmerter, redusert appetitt, diaré, dyspné, hypertensjon, asteni, svimmelhet, redusert nøytrofilverdi, hoste, artralgi, 
ryggsmerter, redusert leukocyttverdi og hetetokter. De vanligste alvorlige bivirkningene > 1 % (behandlingsrelaterte frekvenser) var trombocytopeni og anemi. 
Se preparatomtalen om bivirkningshåndtering og full informasjon før forskrivning av Zejula.
Ved uønskede medisinske hendelser, kontakt GSK på telefon 22 70 20 00.

GlaxoSmithKline AS  
Postboks 180 Vinderen, 0319 Oslo  

Telefon 22 70 20 00
Org. nr. 930 606 308 

gskpro.com/nb-no

no-zejula-ad-1d-210x260mm.indd   1no-zejula-ad-1d-210x260mm.indd   1 08.09.2021   12:42:0408.09.2021   12:42:04
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Sykehuset Østfold på Kalnes ble 
ferdigstilt og åpnet i 2015. Målet var 

et velfungerende, effektivt og moderne 
sykehus som møtte framtidens behov. 
En omfattende evaluering av det nye 
sykehuset som ble presentert av Syke-
husbygg i 2020, viser imidlertid at 
sykehuset har for liten kapasitet sam-
menlignet med behovet. Dette under-
bygges også av en rekke historier og 
uttalelser fra ansatte og ledere ved 
sykehuset.  

Agenda Kaupang har på oppdrag for 
Norsk Overlegeforeningen kartlagt 
beslutningsprosessen som ledet fram 
til byggingen av det nye sykehuset. 
Arbeidet har tatt utgangspunkt i til-
gjengelige dokumenter om prosessen, 
herunder konseptrapporter, hoved-
funksjonsprogrammer og møtereferater 
fra Sykehuset Østfold HF og Helse 
Sør-Øst RHF, i tillegg til intervjuer. 

Etter mange år med planlegging og 
utsettelser leverer Sykehuset Østfold 
den første konseptrapporten i 2007. 
Den anbefaler at ett sykehus på Kalnes 
skal erstatte de fem sykehusene som  
da fantes i regionen. Konseptet ble 
presentert med et samlet bruttoareal 

på 126.000 kvm. Konseptrapporten fra 
2007 beskriver det nye sykehuset som 
nøkternt dimensjonert, med høyt belegg 
(90 prosent), lav egendekning og rask 
overføring av pasienter til kommunene. 

Konseptet fra 2007 vedtas ikke av 
Helse Sør-Øst, som heller ber Syke-
huset Østfold om å komme tilbake med 
et revidert konsept som i større grad 
hensyntar helseforetakets egen øko-
nomiske bæreevne. Sykehuset Østfold 
utarbeider et revidert konsept i 2008 
som reduserer samlet areal fra 126.000 
til 111.000 kvm, i tillegg til å dele syke-
huset på to lokasjoner (Moss og Kalnes). 
Dette ble gjort med forutsetninger om 
økte utnyttelsesgrader, større overgang 
til dagbehandling og poliklinikk, og 
kortere liggetid. I tillegg ble arealstan-
darder nedjustert på en del områder.

SINTEF gjennomfører en kvalitets-
sikring av konseptet i 2009. De påpeker 
en rekke forhold der prosjektet opererer 
med mer optimistiske forutsetninger enn 
i andre prosjekter, og at dette samlet ut - 
gjør en utfordring for framtidig drift. 
Særlig trekker kvalitetssikrer fram at 
forutsetningen om 2,5 døgn gjennom-
snittlig liggetid (inkl. korttid/observa-

sjon) er svært lav, noe som «slår voldsomt 
ut for beregning av sengebehov og areal». 

Dimensjoneringen ble ikke økt for å 
redusere risikoen som ble trukket fram 
i kvalitetssikringen, heller det motsat-
te. Når prosjektet i 2010 viser seg å bli 
dyrere enn planlagt, beslutter styret i 
Helse Sør-Øst å iverksette ytterligere 
reduksjoner for å komme ned på opp-
rinnelig kostnadsnivå. I 2010 ble det 
igangsatt et «optimaliseringsprosjekt» 
som i praksis fjerner ytterligere 4.200 
kvm nettoareal. Resultatet var en lang 
rekke reduksjoner i romstørrelser, 
støtte- og behandlingsrom, og andre 
tilpasninger. 

Vår vurdering er at de økonomiske 
rammene har vært svært førende for 
prosjektet som til slutt ble gjennom-
ført. Risikoen for at sykehuset skulle 
bli dimensjonert for lite kommer fram 
av både konseptrapporter og annet 

Sykehuset Østfold 
– planlegging mot 
bedre vitende?

Planleggingsprosessen forut for byggingen av Sykehuset 
Østfold Kalnes kjennetegnes av svært optimistiske forutset-
ninger om sykehusets effektivitet, kombinert med en rekke 
kostnadskutt i avsluttende fase. Risikoen for at Sykehuset 
Kalnes skulle bli for trangt ser ut til å ha vært godt kjent lenge 
før byggingen startet, men hensynet til å holde investe-
ringskostnadene lavest mulig ble likevel rådende. Vi tror det 
vil være nyttig med større grad av erkjennelse av hva som 
kan gå galt i slike prosesser, for å sikre læring på alle nivåer. 

Jonas Rusten Wang og Tom Markussen, begge rådgiver i Agenda Kaupang

SYKEHUSBYGG
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saksunderlag. Likevel har prosjektet 
operert med det som kan se ut som 
svært optimistiske forutsetninger, for å 
forsvare at sykehuset kunne gjennom-
føres innenfor de økonomiske rammene 
som ble gitt. I siste fase før endelig 
beslutning tas i 2010, gjennomføres det 
på kort tid også mange endringer som 
reduserer dimensjoneringen ytterligere. 
Vi stiller også spørsmål til om reduk-
sjonene som ble gjort i 2010 hadde 
reell medvirkning fra de ansatte, og i 
tilstrekkelig grad tok hensyn til organi-
sasjonens mulighet til å oppfylle de 
høye ambisjonene for sykehuset.

Sammenlignet med andre statlige 

prosjekter (utenfor sykehussektoren) 
ser Sykehuset Østfold ut til å ha gått i 
motsatt retning når det gjelder både 
kostnader og areal. Der normalen i 
andre statlige prosjekter har vært 
 økning i både omfang og kostnad fra 
konsept til forprosjekt, har omfanget 
ved Sykehuset Østfold blitt betydelig 
redusert underveis.  I tillegg til de 
negative konsekvensene dette har for 
pasienter og ansatte, bør det være 
grunn til å spørre om det var den sam-
funnsøkonomisk beste løsningen som 
ble valgt. Hvis det blir nødvendig med 
en rekke tiltak for å kompensere for at 
kapasiteten er for lav, er det godt mulig 

at de langsiktige kostnadene blir høyere 
enn det som ble spart i investeringsfasen.  

Det er forståelig at store offentlige 
prosjekter ikke alltid går som planlagt 
og at det er krevende å forutse behov 
langt fram i tid. Det er likevel viktig at 
årsaksforklaringene bak slike prosjekter 
er tydelig forstått og erkjent på alle 
nivåer. Beslutningsprosessen i Østfold 
tyder på at det ble gitt overordnede 
føringer for prosjektet som sto i mot-
strid til det både interne og eksterne 
fagmiljøer mente var riktig. Derfor er 
viktig at kunnskap om denne og lign-
ende beslutningsprosesser bidrar til 
læring også på systemnivå.   •

Foto: sykehuset-ostfold.no

Les hele Agenda Kaupang rapporten her:
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/yf/norsk-overlegeforening/of-mener/rapporter/ 
kartlegging-av-beslutningsprosessen-knyttet-til-nytt-ostfoldsykehus/
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Rapporten til Agenda Kaupang 
tydeliggjør at resultatet var forut-

sigbart, men gir ikke noe entydig svar 
på hvem som bør holdes til ansvar. 
Nybygget er et resultat av en mangeå-
rig tautrekking på tvers av beslut-
ningsnivåer – i sykehuset, i Helse Sør-
Øst, departementet og i Stortinget. 
Formelt sett er styret i det regionale 
helseforetaket ansvarlig – for det er på 
dette nivået «sørge for ansvaret» er 
plassert – men de har neppe forstått 
følgene av vedtakene de fattet. 

Sintef sin kvalitetssikringsrapport 
fra 2009 etterlot ikke rom for tvil – 
dette ville gå galt. For å få innpasset 
prosjektet i en altfor knapp økonomi 
hadde prosjektledelsen lagt inn en 
rekke optimistiske og usannsynlige 
forutsetninger. Blant de drøyeste at 
liggetiden i det nye sykehuset skulle 
være 2,5 dager, 40 prosent lavere enn 
gjennomsnittet på Ahus. Forutsetningen 
gav alene en formidabel «innsparing» i 
behovet for senger. Sintef sa så tydelig 
som mulig i fra om at forutsetningene 
ikke var realistiske.  

Et robust og effektivt konsept
Tilsynelatende for døve ører. I saks-
fremlegget til det regionale helsefore-
takets styre var kvalitetssikringen 
 gjengitt i en ny drakt.1 Administrerende 
direktør konkluderte med at «Selve 
konseptet for nybygg på Kalnes virker 
robust med gode muligheter for å finne 
effektive løsninger og med tilstrekkelig 
fleksibilitet til å tilpasse seg fremtidige 
endringer». Sintefs kritiske anførsler 
om sengemangel ble til «en svært 
 effektiv utnyttelse av sengekapasiteten». 
Side opp og ned med omskriving av 
rapporten ble akkompagnert av ut-
legning av hvor tett forankringen både 

i Helse- og omsorgsdepartementet og 
Helsedirektoratet hadde vært. Det hele 
må ha syntes tilforlatelig. I protokollen 
fra styremøtet finnes ikke spor av  kritiske 
bemerkninger til annet enn økonomi.

Styret lot seg vel forlede av et saks-
fremlegg som var aldeles villedende. 
Svarte-Per og ansvaret var dermed 
formelt plassert hos styremedlemmene. 
Alt såre vel. Men i 2015 åpnet syke-
huset med kaos i akuttmottaket og 
korridorpasienter fra første dag. 
 Manglene lot seg ikke lengre skjule,  
og skandaleoppslag florerte i mediene. 
Etter flere år med bruduljer presenterte 
omsider Sykehusbygg en evaluerings-
rapport i 2020 – utarbeidet under opp- 
syn av Helse Sør-Øst. Over 700 sider 
ble små og store detaljer om sykehuset 
utlagt. I konklusjonen fantes ikke ett ord 
om at sykehuset var for lite. At kvalitets- 
sikrer dømte prosjektet nord og ned i 
2009 var også utelatt. Nå har altså Agenda 
Kaupang tråklet opp beslutningspro-
sessen. Det er nærligg ende å konkludere 
med at administrasjonen i Helse Sør-
Øst egentlig er  ansvarlig for misæren 
– blant annet ved å forlede styret. Men 
så enkelt er det likevel ikke. Handlings-
rommet i det regionale helseforetaket 
har neppe vært stort. 

Næring etter tæring
Regnskapslovens logikk er at kapital 
skal gi avkastning. Avkastningen skal 
dekke renter og avskrivningskostnader. 
Ved foretaksreformen ble logikken 
også gjort gjeldende i sykehusene. Når 
nye bygg tas i bruk og kapitalen og 
avskrivningskostnadene øker, må 
driftsutgiftene ned.  Det kan dreie seg 
om store innhogg når store mengder 

ferdig eldre og avskrevet bygnings-
masse erstattes med ny. Men sykehus 
er ikke fabrikker hvor investeringer i 
ny maskinpark enkelt gir rasjonalisert 
drift. Å erstatte gamle bygg med nye gir 
ikke uten videre driftsgevinster. For å 
unngå for høye kapitalutgifter og inn-
hogg i driften kuttes mange prosjekter 
til benet. Resultatet er trange og lite 
fleksible bygg som ikke fungerer godt. 
Arealmangel vanskeliggjør god drift  
og pasientflyt. 

Lang dags ferd
Tilfellet Sykehuset Østfold er neppe et 
eksempel på god bedriftsøkonomi, og 
et skrekkens eksempel på slett sam-
funnsøkonomi. For lite da det åpnet, og 
helt uegnet til å ivareta behovsveksten 
de nærmeste årene. For veksten vil bli 
formidabel og alle arealer i bygget er 
for trange – «optimaliserte» som de er. 
Utsiktene framover er heller ikke gode; 
sykehuset er dypt forgjeldet og har 
måttet låne til egenkapital av mor- 
selskapet. Nå bookes det dobbelt på 
enkeltrommene og det er allerede 
igangsatt lapping på et altfor lite akutt-
mottak. De må klare seg som best de 
kan med de byggene de nå har med 
løpende ad-hoc tiltak. 

Kalnes er ingen enslig svale, men et 
iøynefallende eksempel. I hele landet 
dimensjoneres nye sykehus etter urea-
listiske forutsetninger – nå med støtte i 
Sykehusbygg sin nasjonale framskriv-
ningsmodell. Spørsmålet er hvor lang 
tid det vil ta før politikerne får øynene 
opp for modellens svakheter – og hvor 
mange feilslåtte sykehusprosjekter  
vi skal måtte slite med i årene som 
kommer.  •

Tilfellet Kalnes
Av Christian Grimsgaard,  

styremedlem Overlegeforeningen, 
konserntillitsvalgt Helse Sør-Øst

››

Referanser: 1  https://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/054-2009%20Saksfremlegg%20
-%20Nytt%20østfold sykehus%20forprosjekt.pdf

Hvem kan lastes for at Sykehuset Østfolds bygg 
på Kalnes ble så altfor lite?

SYKEHUSBYGG
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Ved foretaksreformen ble syke-
husene omfattet av regnskaps-

loven. Helseforetakene gis en samlet 
grunnfinansiering som skal dekke drift 
og avskrivninger. Foretakenes eiende-
ler (varige driftsmidler) avskrives med 
et årlig beløp som er bestemt av reglene 
for avskrivning av de enkelte objektene. 
For bygningskropper er avskrivnings-
tiden satt til 60 år, mens for andre eien - 
deler vil avskrivningstid være vesentlig 
lavere. I de fleste investeringsprosjekt 
vil avskrivningskostnadene bestå av 
eiendeler med ulik avskrivningstid. 
Etter vekting av delkomponenter vil 
samlet avskrivningstid i sykehuspro-
sjekter typisk være mellom 25 og 30 år.  

Departementet stiller krav til egen-
kapital ved større investeringsprosjekter. 
For tiden er kravet til egenkapital-andel 
30 prosent. Øvrig investeringsbeløp 
kan ytes som lån etter søknad til Helse- 
og omsorgsdepartementet. I Statsbud-
sjettet behandles lånet som en bevilg-
ning. Begrepet er misvisende; det dreier 
seg om lån som skal betales tilbake med 
renter, ulikt andre poster i budsjettet 
som er reelle bevilgninger. I Helse Sør- 
Øst er det i tillegg etablert en intern 
låneordning hvor det enkelte helse-
foretak kan ta opp lån (til egenkapital) 
i foretaksgruppens samlede avsatte 
avskrivninger.

I de fleste sykehus er en betydelig 
andel av driftsmidlene (bygg og utstyr) 
ferdig avskrevet. Større investeringer i 
sykehusprosjekt innebærer derfor en 
økning av kapitalen i foretaket. Økt 
kapital gir krav om økte avskrivninger. 

I tillegg vil foretaket belastes med 
renteutgifter på de opptatte lånene. 
Foretakets samlede kapitalutgifter 
utgjøres av avskrivninger og renteut-
gifter. Nybygg av sykehus innebærer 
større utskiftinger av bygninger og 
øvrige eiendeler. Da vil gjerne kapitalen 
økes vesentlig – og med det vil også 
kapitalutgiftene øke mye. Planene som 
er lagt i Oslo universitetssykehus kan 
tjene som eksempel; de samlede årlige 
kapitalutgiftene er i dag om lag 900 
millioner. Når nye bygg skal tas i bruk 
på Aker og Gaustad vil kapitalutgiftene 
øke til 3,3 milliarder. For ikke å gå med 
underskudd må sykehuset da finne til- 
tak for å redusere årlige driftsutgifter 
med mer enn 2 milliarder. Det tilsvarer 
nedbemanning på om lag 10 prosent  
av de ansatte.

Større investering i sykehus vil i de 
fleste tilfelle medføre økte kapitalut-
gifter som må dekkes ved innsparinger 
i driften. Når sykehusene ikke har 

opparbeidet nødvendig egenkapital 
kan dette altså dekkes opp ved interne 
låneordninger i den enkelte helseregion. 
Både Akershus universitetssykehus, 
Sykehuset Østfold, Nye Drammen og 
investeringsprosjektene i Oslo univer-
sitetssykehus er igangsatt uten at 
 helseforetakene har opparbeidet til-
strekkelig egenkapital. Prosjektene 
finansieres delvis ved bruk av intern 
låneordning i Helse Sør-Øst. Øvrige 
helseforetaks oppsparte midler brukes 
da til investeringer i disse prosjektene. 
Denne mekanismen gir økt evne til 
finansiering i de enkelte prosjektene, 
men vil også medføre økte innsparings - 
krav for helseforetaket som opptar lån. 
I tillegg medfører ordningen en felles 
risiko. Hvis innsparingskravene i de 
enkelte prosjektene ikke fullt ut lar seg 
realisere vil de foretak som har opp-
sparte midler kunne rammes – de kan 
oppleve at de ikke får bruke egne mid-
ler til nyinvesteringer.   •

Finansiering av 
investeringer i sykehus

Regnskapslovens logikk bygger på at investert kapital skal gi avkastning. Avkastningen  
danner grunnlag for å gjøre avsetninger tilsvarende kapital-slit (avskrivning av eiendelenes 
 verdi). Når eiendelen er uslitt vil det være oppspart kapital til å erstatte eiendelene.

 Av Christian Grimsgaard, styremedlem Overlegeforeningen, konserntillitsvalgt Helse Sør-Øst

Foto: ©
sm

olaw
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Repatha (evolokumab), injeksjonsvæske, oppløsning 140 mg. Til subkutan bruk.
Indikasjon: Voksne med påvist aterosklerotisk kardiovaskulær sykdom (hjerteinfarkt, slag eller perifer arteriesykdom) for 
å redusere kardiovaskulær risiko ved å senke LDL-C-nivåene, som tillegg til korreksjon av andre risikofaktorer: I kombinasjon 
med den maks. tolererte dosen av et statin med eller uten andre lipidsenkende behandlinger, eller alene eller i kombinasjon 
med andre lipidsenkende behandlinger hos pasienter som er statinintolerante, eller der et statin er kontraindisert. Dosering 
ved påvist aterosklerotisk kardiovaskulær sykdom: Voksne: Anbefalt dose er enten 140 mg annenhver uke eller 420 mg 
1 gang månedlig. Bivirkninger: Vanlige bivirkninger (≥ 1/100 til < 1/10): nasofaryngitt, øvre luftveisinfeksjon, ryggsmerter, 
artralgi, influensa, reaksjoner på injeksjonsstedet, hudutslett, kvalme, overfølsomhet, myalgi og hodepine. For utfyllende 
informasjon om indikasjoner, dosering, interaksjoner, advarsler/forsiktighetsregler, overdosering og bivirkninger, se SPC.

Informasjon om pakninger, pris, reseptgruppe og refusjon: Ferdigfylt penn: 1 stk. kr 2495,50. 2 stk. kr 4954,80. 3 x 2 stk. 
kr 14791,80. Reseptgruppe: C. Individuell stønad3: Helfo kan gi individuell stønad på blå resept til PCSK9-hemmere ved 
utvalgte tilstander dersom opplysningene i søknaden fyller vilkår i retningslinjene fra Helsedirektoratet. Det er kun spesialist 
i indremedisin, spesialist i nevrologi, spesialist i barnesykdommer eller lege fra tilsvarende sykehusavdelinger som kan søke. 

Viktig sikkerhetsinformasjon: Brukes med forsiktighet ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Skal ikke brukes under 
graviditet, hvis ikke den kliniske tilstanden til kvinnen gjør behandling nødvendig. Skal ikke brukes under amming.

* Primær hyperkolesterolemi og blandet dyslipidemi: Voksne: Anbefalt dose er enten 140 mg annenhver uke eller 420 mg 1 gang månedlig som 1 enkelt 
s.c. injeksjon (doseringene er klinisk ekvivalente). Barn og ungdom <18 år: Ingen tilgjengelige data. Homozygot familiær hyperkolesterolemi: Voksne 
og barn ≥12 år: Innledende anbefalt dose er 420 mg 1 gang månedlig. Etter 12 ukers behandling kan dosefrekvensen titreres opp til 420 mg 1 gang 
annenhver uke. Pasienter på aferese kan starte behandling med 420 mg annenhver uke slik at det sammenfaller med afereseplanen. Barn <12 år: Ingen 
tilgjengelige data. Påvist ateroskle rotisk kardiovaskulær sykdom: Voksne: Anbefalt dose er enten 140 mg annenhver uke eller 420 mg 1 gang månedlig 
(begge doser er klinisk ekvivalente). SC = Subkutan. 

Ett KLIKK,  ferdig!1

Enkel dosering*1  
med Repatha® (evolokumab) ferdigfylt penn



« Haukugla»

Ingen helseminister har sittet så 
 lenge som Bent Høie. Posisjonen 
regnes som meget utfordrende, og 
slitsom. Bent Høie har hatt stillingen 
i 8 år, og ingen kan være i tvil om at 
han har trivdes. «Det er kjekt» sa han 
til OVERLEGEN. Han har fått til mye. 
Investeringsplan ene for nye sykehus-
bygg i nær fremtid er på over 100 
milliarder kr. (Men disse investering-
ene må betales ved effektivisering av 
pasientbehandlingen.) Det er kommet 
på plass en struktur for sykehus, selv 
om han måtte akseptere at mange 
lokalsykehus fikk beholde akuttkirurgi 
som han selv mente måtte legges ned. 
UKOM er kommet på plass, det er 
også fritt behandlingsvalg, selv om 
sistnevnte nok mer er en ideologisk 
konstruksjon mer enn at den utgjør 
den store forskjellen for «folk flest». 
Ventetidene gikk jevnt og trutt ned-
over, inntil pandemien kom og tok 
hele fokuset. Over 200 pressekonfe-
ranser har han deltatt på, og turnert 
til dels motstridende råd fra Hdir. Og 
FHI og vært klar på hva som tilligger 
det politiske nivået å avgjøre. Nasjonal 
helse- og sykehusplan er etablert, 
men fagre visjoner som ikke er 
 gjennomført ved planens utløp kan 
bare glemmes og gjemmes, selv om 

det burde vært gjort opp status ved 
planperiodens slutt.

Høie har ikke fått til alt han ønsket. 
I opposisjon var han «Tøff i pysjamas» 
og lovet å legge ned RHFene. Det 
 l øftet forsvant fort ned i en skrive-
bordsskuff. Den gyldne regel, om 
 større vekst i psykiatri enn i soma-
tikken lot seg heller ikke oppfylle.  
Det er kanskje bedre å gi midler til 
psykiatri etter behov og ikke etter  
hva som skjer i somatikken. Det 
 skaper kanskje bare indre kniving  
og energilekkasje. Vedtaket om å 
 bygge nye OUS på Gaustad har blitt 
møtt med et skuldertrekk blant til-
hengerne og aktiv og høylytt mot- 
stand fra blant annet Legeforeningens 
tillitsvalgte ved sykehuset.

Pasientens helsetjeneste har vært 
overskriften til Bent Høie. Det er 
langt igjen dit. Køene er fortsatt alt for 
lange, og samarbeidsevnene internt i, 
og mellom forvaltningsnivåene er alt 
for dårlig. For eksempel kan ikke 
sykehus si at en pasient trenger syke-
hjems plass, Det er det kommunen 
som skal betale for og derfor må de 
avgjøre det, og derfor må sykehusene 
ikke for midle dette behovet. I gamle 
dager sto alkoholholdige varer bak 
disken, og vi som kunder sto i lange 

køer foran disken, mens vi prøvde å 
uttale vanskelige franske navn på 
viner som hadde pen etikett. Det er 
kanskje ikke et mål at pasienter og 
pårørende skal velge behandling som 
vi velger vinflasker, men jeg tror 
 mange føler seg maktesløse i dagens 
system. Nå har riktignok andre 
politik ere hatt andre slagord, som 
«Pasienten først» eller «Pasienten  
i sentrum».

Hvem får ministerposten nå? 
 Ingvild Kjerkol (Ap) og Kjersti Toppe 
(Sp) peker seg ut. Det er klare for-
skjeller på dem, ikke minst holdningen 
til å legge ned Ullevål sykehus. Det 
blir spennende hvem det blir, og 
 hvilken politikk hun vil føre. Hvilket 
slagord den nye ministeren vil bruke 
er nok det minst spennende, og det 
minst viktige. Vår nye statsminister 
har lovet oss en tillitsreform. Inn-
holdet i denne og konkretiseringen  
av hva dette egentlig er blir veldig, 
veldig spennende.

Høies svanesang 
Hvem kommer?
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Forventet levealder har de siste 25 
år steget fra 74,8 år til 81,5 år for 

menn og fra 80,8 til 84,9 år for kvinner1. 
I 2021 er 7% av befolkningen over  
75 år. 1 2040 forventes denne alders-
gruppen å utgjøre 12% av befolkningen2. 
Det betyr en økning fra 360 000 til  
740 000 mennesker over 75 år.  Har vi 
den kunnskapen vi trenger for å møte 
de behov økningen i antall gamle 
 representerer? 

Eldreatlaset2 er en kilde til kunnskap 
om tema. Det omhandler i hovedsak 
variasjon i eldre sin bruk av somatiske 
spesialisthelsetjenester, avhengig av 
bosted. Atlaset dokumenterer også når 
og hvordan den ventede eldrebølgen 
vil slå inn, hvordan den vil arte seg i 
ulike områder, for ulike spesialiteter og 
tjenester. I Eldreatlaset beskrives hvor-
dan utfordringene blir størst i de tjen-
estene hvor eldre  allerede utgjør den 
største brukergruppen. Akuttinn-
leggelser er et av de områdene hvor 
eldre dominerer, med tall fra 46% til 
76% bruk av tilgengelige ressurser.  
Det beskrives hvordan enkelte områ-
der som også i dag har en høy andel 
eldre, som f.eks. Innlandet, vil få en 
større økning, opp mot en dobling av 
andelen eldre over 75 år innen 2040. 

Dagens 80 - 90-åringer ble født på 
1930-tallet, et tiår med lave fødselstall. 
I 1936 ble det født 40 000 barn i Norge, 
et historisk lavt tall. Fødselskullene ble 
større i 1940-årene og nådde en topp i 
1946. Det året ble 70 000 barn født3.  

En stor andel av disse, som nå er 75 år 
gamle, har ennå mange funksjonsfriske 
år foran seg. Siden de er så mange 
forventes de likevel å ha et stort behov 
for helse- og omsorgstjenester, langt 
utover det vi har erfaring med til nå.  
Forsker Trond Halvorsen påpeker med 
rette i en artikkel fra Sintef at det er 
antall fødsler, ikke antall dødsfall  
som driver eldrebølgen4. Det er gene-
rasjonen født på 1940-tallet som er 
eldrebølgen. 

Se https://gemini.no/wp-content/
uploads/2020/11/befolkning.html for 
interaktiv figur som viser bølgen som 
kommer. 

Hvor mye helsehjelp vil denne gene-
rasjonen trenge? FHI har gjennom sitt 
prosjekt «Friske leveår» sett på antall 
friske leveår blant eldre, og våren 2021 
publiserte deres forskningsmiljø en 
artikkel som så på utviklingen hva 
gjaldt friske leveår fra 1995 til 20175.  
Studien viste at i 1995 kunne en 70-årig 

Eldrebølgen kommer! 
Kanskje blir vi klare likevel? 

Befolkningen i Norge lever lange og friske liv. Det er en god ting.  
Det tyder på liv som har hatt gode levekår, med tilgang til helsehjelp  
og omsorgstjenester når det har vært nødvendig. 

Av Hedda Maurud, seniorrådgiver, Medisinsk fagavdeling, Legeforeningen

ELDREBØLGEN KOMMER NÅ?
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mann forvente å bli 81,9 år. Av disse 
11,9 gjenstående leveårene var han 
selvhjulpen i 8,0 av årene, og hadde 
behov for hjelp i 3,9 av årene. I 2017 
kunne en 70-åring forvente å bli  
85,3 år, gjenstående levetid har økt  
til 15,3 år, hvorav 12,1 var selvhjulpne 
og 3,2 var med hjelpebehov. Mønsteret 
var det samme for kvinner: Den for-
ventede gjenstående levealder for 
70-åringer økte fra 14,7 i 1995 til  
17,1 år i 2017, altså en økning på 2,4 år. 

Økningen i funksjonsfriske leveår i 
denne perioden var enda større – hele 
4,6 år – mens det var en nedgang i år 
med hjelpebehov fra 6,3 til 4,1 år (se 
figur 1).

Det trengs selvfølgelig flere studier 
for å undersøke årsaken til flere funk-
sjonsfriske leveår, men faktorer som 
bedre behandling og bedre forebygging 
av sykdommer, samt en stadig høyere 
utdannet befolkning, kan ha en effekt. 

Selv om det lovende for fremtiden at 
den eldre befolkning muligens både  
er friskere og kanskje har færre år med 
stort behov for pleie- og omsorgstjen-
ester kommer vi ikke unna at det vil 
være et redusert antall hender per syke 
eldre. Perspektivmeldingen6 rapporterer 
at det i 2018 var 3,5 sysselsatte personer 
per pensjonist over 67 år. Meldingen 
fremskriver at det i 2040 vil være 2,2 
sysselsatt per pensjonist. Og i de mindre 
kommunene vil tallene være betydelig 
lavere, med den dystre spådom om at 
om lag ti kommuner vil ha like mange 
pensjonister som sysselsatte i 2040.

Det vi vet er at antall eldre over  
75 år nesten vil dobles frem mot 2040, 
og bølgen er allerede på vei. Behovet 
for helsetjenester vil øke. Hvordan 
samfunnet som helhet planlegger for 
 å ta imot denne gruppen vil ha store 
konsekvenser for velferdsstaten, helse-
tjenesten og ikke minst de eldre selv. 
God samhandling mellom de ulike 
aktører, inkludert de det gjelder blir 
viktigere enn noen gang.  •

Referanser
1  Folkehelseinsituttet. Forventet 
levealder i Norge. https://www.
fhi.no/nettpub/hin/befolkning/ 
levealder/ (2021).

2  Balteskard, L. Eldrehelseatlas 
for Norge. (2017).

3  SSB. Tabell 05803: Endringer  
i befolkningen i løpet av året, 
etter statistikkvariabel og år. 
https://www.ssb.no/statbank/
table/05803/tableVi-
ewLayout1/ (2021).

4  Halvorsen, T. Nå skyter eldre-
bølgen fart på alvor. https://
www.sintef.no/siste-nytt/ 
2020/na-skyter-eldrebolgen- 
fart-pa-alvor/ (2020).

5  Storeng, S. H. et al. Trends in 
Disability-Free Life Expectancy 
(DFLE) from 1995 to 2017 in 
the older Norwegian population 
by sex and education: The 
HUNT Study. Scand. J. Public 
Health 1–10 (2021) oi:10.1177/ 
14034948211011796.

6  Finansdepartementet. Meld. 
St. 14 (2020-2021) Perspektiv-
meldingen 2021. https://www.
regjeringen.no/contentassets/ 
91bdfca9231d45408e8107a-
703fee790/no/pdfs/ 
stm202020210014000dddpdfs.
pdf (2020).

Figur 1:  
Friske leveår 

blant menn  
og kvinner fra 

1995 til 2017, 
hentet fra 
Storeng et  

al 2021.

      «Det vi vet er at antall  
eldre over 75 år nesten vil 
     dobles frem mot 2040, 
og bølgen er allerede på 
       vei. Behovet for 
 helsetjenester vil øke»
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Av Paal Naalsund, seksjonsoverlege,  
geriatrisk seksjon, Haraldsplass Diakonale Sykehus,  

leder Norsk forening for geriatri

De eldste eldre i Norge 
vil øke betydelig de 

neste 40 årene. Eldre over 
80 vil være tredoblet i 2060, 
og antall eldre over 90 vil 
være nær femdoblet!  
(Kilde SSB) Personer med 
demenssykdom vil øke fra  
ca 101.000 i dag, til estimert      
ca 238.000 i 2050.  
(kilde Aldring og Helse). 

Bare innen demens- 
omsorgen vil det være et 
betydelig behov for økte 
ressurser, ikke minst i den 
siste og ofte lange fasen av 
sykdommen. Andelen av 
eldre som defineres som 
skrøpelige, med betydelig 
sykdoms-belastning, funk-
sjonssvikt og stort hjelpe-
behov, øker betydelig. Dette 
er en spesielt sårbar pasient-
gruppe, som i liten grad har 
talspersoner eller organisa-
sjoner som taler deres sak. 

Helseforetakene med 
spesialisthelsetjenesten har 
i liten grad tatt innover seg 
den betydelige økningen av 
eldre i samfunnet. Det er 
krav om effektivitet og inn-
tjening, som ikke er tilrette-
lagt den eldre pasienten 
med sammensatt syk-

domsbilde. Liggetiden på 
sykehus går stadig ned med 
færre tilgjengelige senge-
plasser.                           

Det trengs mer kunnskap 
innen alle fag om den eldre 
pasienten. Mange eldre 
innlegges for behandling av 
spesifikke enkelttilstander, 
som da skal behandles ved 
ulike spesialavdelinger.  
Alle skal ikke innlegges  
på en egen geriatrisk enhet. 
Allikevel er er det viktig  
at det er etablert en robust 
geriatrisk avdeling på  de 
store og mellomstore syke-
husene. Dette nødvendig for 
å både ivareta de komplekse 
geriatriske pasientene ved 
egne geriatriske enheter,  
og bidra til  vurderinger på 
andre avdelinger, og for-
midle geriatrisk kompetanse.                                                                                                                           

Onkogeriatri
Det etableres i økende grad 
geriatriske tilbud knyttet 
opp mot andre spesialiteter, 
mange sykehus har orto-
geriatri, og onkogeriatrien 
er i frammarsj. Geriatri 
knyttet til gastrokirurgiske 
operasjoner, og til eldre 
hjertepasienter, er andre 

aktuelle fagområder som 
ønsker geriatrisk kompe-
tanse. 

Sykehusene bør se på 
hvordan de skal bli mer 
eldrevennlige. Det er krev-
ende å finne fram på syke-
hus, skiltingen vanskelig å 
forstå. De mange digitale 
løsningene er ikke tilpasset 
eldre som i liten grad mestrer 
bruk av mobilapper, nett-
brett ol.  Mange eldre er 
avhengige av hjelp fra på-
rørende for å finne fram  
i helsevesenet, mens syst-
emet er laget for at den 
 enkelte pasient skal klare 
dette selv.

En annen stor utfordring 
er at vi bruker mye ressurser 
på diagnostikk og behandling 
av eldre som er i en siste 
livsfase. Med lavt funksjons-
nivå og stor sykdoms-belast-
ning, er nytten for pasienten 
liten, eller fraværende. Ofte 
medfører dette en nærmest 
nytteløs belastning og lidelse 
for pasienten. Mange eldre 
tilbringer mye av sin siste 
levetid i en «runddans» 
mellom sykehus, korttids-
opphold sykehjem, og til-
bake til hjemmet.                                                    

Er spesialisthelsetjenesten 
klar for eldrebølgen?

Eldrebølgen er blitt en negativt ladet betegnelse på noe som egentlig er positivt.  
Takket være økt levestandard, mer kunnskap om egen helse, og et  helsevesen med stadig  
mer tilgjengelig behandling, lever vi betydelig lengre. Dette krever mye ressurser av  
helsevesenet på alle nivå, de siste årene vi lever. 

››
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Vi må i større grad enn i 
dag kunne etablere en sam-
arbeidsarena rundt eldre 
pasienter som trenger mye 
ressurser fra helsevesenet. 
Spesialisthelsetjenesten må 
være mer tilgjengelig for 
samarbeid, og tilrettelegg-
ing, sammen med pasienten, 
de pårørende, og primær- 

helsetjenesten, slik at man 
finner det rette behand-
lingsnivået til den eldre 
pasienten. Formålet bør 
være å unngå unødig ut-
redning og behandling, med 
redusert forflytning mellom 
de ulike helsenivåene. Dette 
vil bedre livskvaliteten i den 
siste levetiden. 

Utenfor sykehusene
Ikke minst er det viktig å 
bygge opp kompetanse på 
sykehjem, slik at de kan 
ivareta sine beboere, og 
unngå unødige og krevende 
sykehusinn leggelser. Alt 
dette krever kommunika-
sjon mellom behandlingsni-
våene, definerte samarbeids-
arenaer, og kompetanse - 
overføring. Vi trenger bedre 
digitale løsninger på tvers av 
helsenivåene, bla felles lege-
middelliste og felles journal.     

Dagens finansierings-
modell er et hinder for 
 samarbeid mellom spesia-
list- helse tjenesten, og 
primærhelse tjenesten. Det 

er to adskilte «pengesekker», 
som i hovedsak ikke ses i 
sammenheng. Fra sykehuset 
lønner det seg å ha et kort 
behandlingsløp, også for 
eldre pasienter. Man er ikke 
forpliktet til å ta hensyn til 
primærhelsetjenesten. 
I mange tilfeller må de ta 
imot en dårlig pasient med 
stort hjelpebehov, og ofte 
med  fortsatt uavklarte pro-
blemstillinger. Et lengre 
opphold, med avklaring av 
det totale sykdomsbildet, 
kartlegging av funksjons-
nivå, og videre hjelpebehov, 
og ofte bedre funksjonsnivå, 
gir ikke økte inntekter til 
sykehuset. 

Det er ingen DRG-takster 
for god behandling av eldre 
på sykehus, for bla tverrfag-
lig utredning, medikament 
 gjennomgang, og tilrette-
legging før utreise! 

Eldre - dårlig butikk
Geriatri er pr i dag «dårlig 
butikk», og det forklarer 
tildels at et så sentralt fag, 
som skal sette premissene 
for å ivareta et sterkt økende 
antall syke eldre, nedpriori-
teres på mange sykehus og i 
mange regioner. Slik kan det 
ikke fortsette, hvis vi skal 
ivareta og håndtere den 
betydelige økningen av de 
eldste eldre i det norske 
helsevesenet!

«Eldrebølgen» er her nå, 
det er ikke noe som kommer, 
men den vil øke betydelig. 
Alle nivå innen helsevesenet 
må stå samlet for å gi våre 
eldre  pasienter et verdig og 
tilrettelagt tilbud i de neste 
tiårene. For å få dette til må 
vi tenke nytt, og gjøre 
endringer. Det haster!  •

      «Alle nivå innen helsevesenet må stå 
samlet for å gi våre eldre  pasienter 
  et verdig og tilrettelagt tilbud i de  
neste tiårene. For å få dette til må vi  
           tenke nytt, og gjøre endringer»

Foto: ©
Yakobchuk O
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Jørn Einar Rasmussen er ansatt 
som AMM i akuttmottaket i 

Drammen Sykehus. Han har en bred 
erfar ingsbakgrunn, som ambu lanse-
medarbeider, syke pleier, lege, militær 
og nå spesialist i akutt- og  mottaks–
medisin.

Denne pasientgruppen har til  
nå kommet i skyggen av de høy  - 
energitraumer og andre prioriterte 
 pasientgrupper. De har ligget lenge  
og ventet i mottak, og senere ventet 
lenge på operasjon. Det er alvorlig n 
år man  tenker på at det er 30% 
 mortalitet det første året for hofte-
bruddpasientene. Pasientene er 
 skrøpelige i utgangspunktet, de har 
 omfattende komorbiditet, de bruker 
mange medisiner og de har stor fare 
for å gå i delir. I mottak har de ofte 
blitt tatt i mot av den yngste, mest 
uerfarne legen.

Silver-teamet, navnet spiller hen på 
hårfargen til pasientene, og «noe må 
vi jo hete» som skiller oss fra de andre 
teamene består av 1 AMM, 1 LIS eller 
AKS (Avansert klinisk sykepleier),  
1 sykepleier og 1 bioingeinør. De er 
tilstede hver dag frem til kl 22, også i 
helgene. De fleste aktuelle pasientene 
kommer i dette tidsrommet. Her blir 
det en rask evaluer ing, vurdering  
av hypotermi og blødningsfare, lege-
middel  gjennomgang, vurdering av 
fragility (skrøpelighet), med bruk av 

Silver-team 
Endelig et konkret eksempel på kompetanse i front for sårbar gruppe 
 pasienter. Akuttmottaket i Drammen tør gå nye veier. En AMM leder teamet. 
AMM? En spesialist i akutt- og mottaksmedisin. Pasientene? Hoftebrudd  
og/eller hodeskade etter små traumer som fall fra egen høyde.

Foto: Sturlason

Av Arne Laudal Refsum, overlege, medlem av redaksjonskomitéen››

 4AT 
 
 

 
Screening for delirium  
og  
kognitiv svikt  
 

                             
(etikett) 

Pasientens navn:   
 
Fødselsdato: 
 
Pasientnummer: 
 

_________________________________________________________ 
 

 

Dato:             Tidspunkt: 
 
 
Testen er utført av:    

 
 

            
[1] ÅRVÅKENHET (forholder seg normalt til omgivelsene)      
Pasienten virker tydelig døsig (dvs. vanskelig å vekke og/ eller er åpenbart søvnig ved undersøkelsen) eller motorisk 
urolig/hyperaktiv. Observer pasienten. Hvis pasienten sover, forsøk å vekke pasienten med vanlig stemme eller ved varsom 
berøring på skulderen. Be pasienten oppgi navn og adresse til hjelp med vurderingen. 
 
     Normal (helt årvåken, ikke urolig ved undersøkelse)   0 

Lett søvnig < 10 sekunder etter oppvåkning, deretter normal  0 

Tydelig unormal(t)       4 
 

[2] AMT4 (Forkortet mental vurdering) 
Alder, fødselsdato, sted (navnet på sykehuset eller bygning), årstall    

 
Ingen feil       0 

     1 feil       1
     2 feil eller flere/ikke testbar     2 
 

[3] OPPMERKSOMHET 
Spør pasienten: “Kan du i baklengs rekkefølge nevne for meg årets måneder, begynn med desember»  
Å hjelpe pasienten med et innledende spørsmål «hva er måneden før desember?» er tillatt 
 
Rekkefølgen av årets måneder baklengs     Oppgir 7 måneder eller flere korrekt     0 

     Begynner, men klarer <7 måneder/ avslår å begynne   1
     Ikke testbar (er uvel, døsig, uoppmerksom)   2 
 
 

[4] AKUTT ENDRING ELLER FLUKTUASJON I TILSTAND 
Holdepunkter for betydelige endringer eller fluktuasjoner knyttet til: årvåkenhet, kognisjon,  
annen mental funksjon  
(F.eks. paranoide symptomer, hallusinasjoner) oppstått i løpet av de siste to uker og fremdeles tilstede de siste 24 timer 
        
      Nei      0 

      Ja      4 

 
≥4: mulig delirium og eller kognitiv svikt  
1-3: mulig kognitiv svikt  
0: delirium eller alvorlig kognitiv svikt usannsynlig (men 
fremdeles mulig delirium hvis informasjon under punkt [4] 
er ufullstendig)  

 
                

                       4AT SKÅR

 
 

VEILEDNING                   Versjon 1.2. Informasjon og nedlasting: www.the4AT.com 
Instrumentet 4AT er utformet for en rask førstegangsvurdering av delirium og kognitiv svikt. En skår på 4 eller mer antyder delirium, men 
er ikke diagnostisk. En mer detaljert vurdering av mental status kan være aktuelt før en setter diagnosen. En skår på 1-3 antyder kognitiv 
svikt. Mer detaljert kognitiv testing og informasjon om pasienten er påkrevd. En skår på 0 ekskluderer ikke sikkert delirium eller kognitiv 
svikt. Mer detaljert testing kan være påkrevd, avhengig av den kliniske situasjonen. Vurderinger under punkt 1-3 er kun basert på 
observasjon av pasienten når undersøkelsen gjøres. Punkt 4 krever informasjon fra én eller flere kilder, som din egen kunnskap om 
pasienten, annet personell som kjenner pasienten, fastlege, dokumentasjon, pårørende. Den som utfører vurderingen bør ta hensyn til 
kommunikasjonsutfordringer (hørselsnedsettelse, dysfasi, mangel på språk) når vurderingen gjennomføres og resultatene tolkes.  
Årvåkenhet: Endret nivå av årvåkenhet er sannsynligvis delirium i en generell sykehus-setting. Hvis pasienten viser betydelig endret 
årvåkenhet ved undersøkelsen, sett skår 4 på dette punktet.  

AMT4 (Forkortet mental vurdering - 4): Denne skåren kan overføres fra AMT10 hvis denne er gjort rett før 4AT. Akutt endring eller 
fluktuerende tilstand: Fluktuerende tilstand kan oppstå uten delirium i noen tilfeller hos personer med demens, men tydelig fluktuerende 
tilstand indikerer delirium. For å avdekke hallusinasjoner og/ eller paranoide tanker, spør pasienten spørsmål som: ”Er du bekymret for 
hva som skjer her?”; ”Er du redd for noe eller noen?”; ”Har du sett eller hørt noe uvanlig?”  2011-2014 MacLullich, Ryan, Cash; 2015 norsk versjon: Geir V. Berg (RN, MCsN, 
Dr.PH), Edith Roth Gjevjon (RN, MCsN, PhD), Ahmad Al-Fattal (MD), Cathrine de Groot (fysioterapeut, MSc)   og Sigurd Evensen (MD, PhD-student).  Susan Juel (RN) ansvarlig for tilbake oversettelsen. 
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4AT og CFS (se egne bokser).  
«Vi må bryte den letale triade; 
Koagulopati, hypotermi og 
 acidose» sier Rasmussen. Pasient-
ene følges opp av teamet til de er 
meldt til operasjon.

Bakgrunnen for etabler ingen av 
teamet var TARN-rapporten fra 
2017, Major Trauma in older 
 people som er på nær 50.000 
pasienter hvorav nær 27.000 er 
mer enn 60 år. Pasientene fanges 
ikke opp av de vanlige traume - 
kriteriene. Det samme viser de 
norske NKT rapportene fra  
Norsk traumeregister.

Vi må nå starte evaluering av 
resultatene våre. Går det kortere 
tid til operasjon? Er det færre 
komplikasjoner? Bedres over-
levelsen? Vi er stolte av å være det 
første sykehuset i Norge som 
etablerer et slikt team, men vi 
ønsker jo at alle sykehus vurderer 
dette. Det er nå godkjent 50 
 spesialister i akutt og mottak-
smedisin her i landet. «Det har 
gått fort» sier Rasmussen.  •

Foto: Vestre V
iken H

F

K. Rockwood et al. A global clinical measure of fitness and frailty in elderly people. CMAJ 2005;173:489-495. 

Oversatt til norsk januar 2018 av Hans Flaatten (dr.med) og Britt Sjøbø (MSc), Intensivmedisinsk seksjon, Kirurgisk serviceklinikk, 
Haukeland Universitetssjukehus, Bergen, Norge. 

2. Sprek. Personer som ikke har aktive 
sykdomssymptom, men er mindre spreke 
en kategori 1. De kan trene og være veldig
aktive av og til, eks sesongpreget.

3. Klarer seg bra. Personer hvis medisinske 
problem er godt kontrollert, men er ikke 
regelmessig aktive foruten vanlig gange.

1. Veldig sprek. Personer som er robuste, 
aktive, energiske og motiverte. De trener
vanligvis regelmessig, og er blant de mest 
spreke i aldergruppen.

5. Lett skrøpelig. Disse er klart langsomme, 
og trenger hjelp til mer komplekse daglige 
aktiviteter (finanser, transport, vask og
rengjøring, medikamenter). Vanligvis vil
gruppen i økende grad ha problem med å
handle eller gå utenfor huset alene, lage 
måltider og ordne i hjemmet.

4. Sårbar. Selv om de ikke er avhengig av 
daglig hjelp fra andre, vil symptomer
begrense aktiviteter. De klager ofte over at 
de «svekkes» og blir fort slitne og trøtte ila
dagen.

6. Moderat skrøpelig. Personer som må ha
hjelp til alle aktiviteter utenfor hjemmet og
med å stelle hjemmet. De har problem
med trapper, trenger hjelp til bading og
kan trenge litt hjelp til å kle seg.

7. Alvorlig skrøpelig. Disse personer er
helt avhengig av hjelp til personlig pleie 
både av fysiske eller kognitive årsaker. 
De er ellers stabile, og har ikke stor risiko 
for å dø ila en 6 måneders periode

8. Svært alvorlig skrøpelig. Held 
avhengig til alle gjøremål, nærmer seg
livets slutt. Typisk er at de ikke kommer
seg selv etter mindre akutte hendelser.

9. Terminalt syk. I livets sluttfase. 
Kategorien kan brukes der
leveutsiktene med stor grad av 
sikkerhet er < 6 mnd. Selv om de ikke 
kan kalles «frail» (skrøpelig)

Vurdering av skrøpelighet hos mennesker med 
demens. 
Grad av skrøpelighet sammenfaller med grad av 
demens. Vanlige symptom på mild demens omfatter 
det å glemme detaljer rundt en nylig hendelse, men 
fremdeles evne å kunne huske selve hendelsen, å 
gjenta de samme spørsmålene / hendelsene og sosial 
tilbaketrekking.
I moderat demens er korttidsminnet svært svekket, 
selv om de tilsynelatende kan huske hendelser fra 
tidligere i livet. De kan ivareta egenomsorgen under 
veiledning. 
Ved alvorlig demens må de ha hjelp til all 
egenomsorg. 

Norsk versjon 

England & Wales

MAJOR TRAUMA 
IN OLDER PEOPLE 

2017



©2021 AbbVie AS • Postboks 1 • 1330 Fornebu  Tlf: 67 81 80 00 • August 2021

N
O

-V
N

C
A

M
L-

21
00

07
 V

0.
1a

ug
us

t/
20

21
. T

H
A

U

Utvalgt produkt- og sikkerhetsinformasjon for VENCLYXTO3 
Sikkerhetsinformasjon
Kontraindikasjoner: Samtidig bruk av preparater som inneholder johannesurt. Overfølsomhet overfor 
virkestoffet eller hjelpestoffene. Interaksjoner: Samtidig bruk av sterke eller moderate CYP3A- 
hemmere øker eksponeringen av VENCLYXTO og kan øke risikoen for tumorlysesyndrom og andre 
toksisiteter. For informasjon om dosejustering, se preparatomtalen.  
Tumorlysesyndrom: Det er risiko for tumorlysesyndrom ved oppstart og under dosetitreringsfasen. 
For informasjon om profylakse og monitorering, se preparatomtalen. Nøytropeni: Hos pasienter med 
AML er nøytropeni vanlig før oppstart av behandlingen. Nøytrofiltallet kan reduseres ytterligere ved 
bruk av VENCLYXTO i kombinasjon med hypometylerende legemiddel. Fullstendig blodtelling bør 
utføres gjennom hele behandlingsperioden.  Infeksjoner: Alvorlige infeksjoner, inkl. sepsis med  
dødelig utfall, er rapportert. Nøye overvåking kreves. Vanligste bivirkninger (≥ 20 %):  
Trombocytopeni, nøytropeni, febril nøytropeni, kvalme, diaré, oppkast, anemi, fatigue, pneumoni, 
hypokalemi og nedsatt appetitt (VENCLYXTO i kombinasjon med azacitidin).

Dosering
• Dosen  økes gradvis over 3 dager til en daglig dose på 400 mg (dag 1: 100 mg,  

dag 2: 200 mg, dag 3: 400 mg). Deretter 400 mg daglig i påfølgende sykluser à 28 dager. 
• Dosering kan avbrytes ved behov for håndtering av hematologisk toksisitet. Anbefalt  

dosejustering grunnet cytopenier avhenger av remisjonsstatus. For informasjon om  
dosering og kombinasjon med azacitidin eller decitabin, se preparatomtalen.

• Behandling med VENCLYXTO i kombinasjon med et hypometylerende legemiddel  
fortsettes inntil sykdomsprogresjon eller uakseptabel toksisitet observeres. 

Pris og refusjon
Beslutning for AML fra Beslutningsforum avventes. Det er inngått en prisavtale med Sykehusinnkjøp 
HF (LIS anbud 2007 Onkologi). Pakninger og listepriser: 10 mg: 14 stk. kr 7612,50; 50 mg: 7 stk.  
kr 6347,10; 100 mg: 7 stk. kr 6347,10; 14 stk. kr 12657,90; 112 stk. kr 78747,40. Reseptgruppe C. 
VENCLYXTO forskrives på H-resept.

For utfyllende informasjon om indikasjoner, dosering, kontraindikasjoner, interaksjoner,  
forsiktighetsregler, bivirkninger, pris og refusjon se Felleskatalogen.

Referanser: 1. VENCLYXTO SPC datert 21.06.2021, avsnitt 4.1. 2. DiNardo CD, Jonas BA, Pullarkat V, et al. Azacitidine and Venetoclax in  
Previously Untreated Acute Myeloid Leukemia. N Engl J Med. 2020 Aug 13;383(7):617-629. 3. VENCLYXTO SPC datert 21.06.2021,  
avsnitt 4.2, 4.3, 4.4 og 4.8.

HVA KAN DU FORVENTE?

Median totaloverlevelse (OS) var 14,7 mnd. (95 % KI: 11,9-18,7) for  
VENCLYXTO+aza vs. 9,6 mnd. for placebo+aza (95 % KI: 7,4-12,7). Lengre levetid2

Median tid til første respons var 1,3 mnd. (95 % KI: 0,6-9,9) for  
VENCLYXTO+ azacitidin (aza) vs. 2,8 mnd. (95 % KI: 0,8-13,2) for placebo+aza.Rask respons2

Første godkjente BCL-2-hemmeren til behandling av AML.  
Hemming av BCL-2 fører til apoptose.Den første1
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NYHET!
VENCLYXTO▼ ved akutt 

myelogen leukemi (AML)

INDIKASJON
VENCLYXTO i kombinasjon med et hypometylerende legemiddel 
(HMA) er indisert til behandling av voksne pasienter med nylig 
diagnostisert akutt myelogen leukemi (AML) som er uegnet for 
intensiv kjemoterapi.1   
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Fremtiden er usikker, men det som 
er sikkert er at den eldre befolk-

ningen vil øke og økningen i antall vil 
være størst blant de eldste som har 
størst sykelighet og hjelpebehov. Ut-
fordringene for helsetjenestene til 
eldre er derfor store. Geriatri i sykehus 
vil få nye oppgaver som skal møte eldre - 
bølgen i kombinasjon med medisinsk 
utvikling. Hvordan bør spesialisthelse-
tjenesten forberede seg på eldrebølgen, 
både faglig og kapasitetsmessig?

Jeg vil i denne artikkelen prøve å  
spå om fremtiden (noe som ikke er så 
lett...) og dele noen tanker om veien 
fremover for spesialisthelsetjenestene i 
geriatri. Dette kan ikke gjøres uten et 
kort historisk tilbakeblikk og ved å se 
geriatrien i sammenheng med de totale 
helsetjenestene til eldre.

Den moderne geriatriens historie 
startet i 1935 i Storbritannia med 
 Marjory Warren, som endret synet på 
eldre med kroniske sykdommer og 
funksjonssvikt fra ren pleie til medi-
sinsk behandling og rehabilitering, og 
som så behovet for spesielle enheter 
for geriatri i sykehus.  Dette førte til  
at geriatri ble medisinsk spesialitet i 
Storbritannia 1950-årene og godkjent 
spesialitet i Norge i 1975. Geriatri er  nå 
en av de indremedisinske spesialiteter. 
Geriatrisk spesialistkompetanse er lite 
utbredt utenfor sykehusene, men 
 finnes i noen sykehjem.

Warren utviklet de grunnleggende 
prinsippene for geriatri som fortsatt 
gjelder: Å forebygge sykdom, å redusere 
funksjonssvikt så mye som mulig, og å 

hjelpe pasienten til maksimal uavhengig - 
het ved å bidra til mestring av sykdom 
og funksjonstap. Sentralt i dette er 
tidlig rehabilitering ved sykdom og 
skade – «bed is bad». Verdens helse-
organisasjon har utviklet dette videre  
i en nylig lansert global satsing; Inte-
grated Care for Older People (ICOPE). 
Dette er først og fremst rettet mot 
primærhelsetjenesten, men har konse-
kvenser for spesialisthelsetjenesten 
med økt henvisning for utredninger. 

Organisering av  
geriatrien i dagens sykehus
Hovedoppgaven for geriatrien i 
 sykehus er å behandle skrøpelige og 
multisyke eldre for akutte sykdommer 
– og særlig med fokus på de geriatriske 
syndromene; fall og mobilitets-
problemer, kognitiv svikt inklusive 
delirium, skrøpelighet og sarkopeni, 
ernæringssvikt og polyfarmasi. Grunn-
leggende for geriatrisk arbeidsmetode 
er systematiske tverrfaglige vurderinger 
kombinert med  medisinske vurderinger 
utført av leger med bred indremedisinsk 
kompetanse. Dette ble på 1990-tallet 
innført i akuttgeriatriske enheter, som 
det nå finnes mange av i Norge. Jeg 
jobber på en av de første, som ble startet 
i 2000.  Mens liggetiden da var 2-3 
uker, er den nå 4-5 dager. Vi jobber 
utvilsomt raskere og smartere, men 
hvor går denne utviklingen videre?

Geriatriske sykehustjenester er de 
fleste steder organisert med en akutt-
geriatrisk enhet, noen steder samloka-
lisert med en slagenhet. Ortogeriatriske 

enheter for eldre med hoftebrudd 
finnes på omlag ti norske sykehus, 
mens det er 50 sykehus som behandler 
eldre med hoftebrudd. Insidensen av 
hoftebrudd går langsomt ned, men 
med økende antall eldre forventes 
ingen nedgang, heller økning, av hofte-
brudd-pasienter de neste ti-årene.

For eldre med mer kroniske og sam-
mensatte helseproblemer er geriatrisk 
poliklinikk en viktig del av sykehustjen - 
estene i geriatri og finnes på alle 
 sykehus som har spesialist i geriatri.  
På poliklinikkene utredes tradisjonelt 
kognitiv svikt, falltendens og funk-
sjonssvikt. Men noen steder gjøres  
det også pre-operative vurderinger,  
for eksempel før kirurgi for kolorektal 
kreft og kirurgi eller kateterbasert 
intervensjon (TAVI) ved aortastenose. 

Noen sykehus har alderspsykiatri 
som har mer eller mindre samarbeid 
med geriatrien. Mange eldre har 
 sammensatte mentale og kroppslige 
helseproblemer slik at utvikling av  
et slik samarbeid er ønskelig.

Medisinske nyvinninger  
for eldre pasienter
De senere årene har vi sett mange 
medisinske nyvinninger i behandlingen 
av sykdommer som særlig rammer 
eldre personer, som kan ha stor nytte 
for eldre personer, men som kan påføre 
mer skade enn nytte hos de multisyke 
og skrøpelige. De viktigste er:
-  Akutt hjerneslagbehandling  

(trombolyse, trombektomi)
-  Kateterbasert behandling av  

Fremtidens geriatritjenester 
på sykehus må planlegges nå!

«The future is uncertain…
but this uncertainty is at the very heart of human creativity…»
Ilya Prigogine (1917–2003) Fra Morley JE 2020

Av Anette Hylen Ranhoff, professor i geriatri Universitetet i Bergen 
og seksjonsoverlege Diakonhjemmet sykehus

Foto: Privat
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koronarsykdom (PCI)
-  Kateterbasert behandling av  

aortastenose (TAVI)
-  Avansert kreftkirurgi
-  Avansert og individualisert kreft-

behandling (kjemo- og immunterapi)
-  Ortopedisk og nevrokirurgisk 

 behandling av ledd og rygglidelser
-  Intensivbehandling

Riktig seleksjon til rett behandling  
er svært viktig både for helsen til den 
enkelte pasient og samfunnsøkonomisk. 
Geriatrisk vurdering er anbefalt fra 
European Society og Cardiology når 
det gjelder seleksjon til TAVI, og geria-
trisk vurdering i tillegg til onkologisk 
utredning kan trolig gi bedre individu-
alisert kreftbehandling av eldre. 
 Onkogeriatri et raskt voksende fagfelt.

Når det gjelder nytten av intensiv-
behandling hos eldre er det økende 
kunnskap og bruk av vurderingsmetoder 
for skrøpelighet (frailty) er blitt vanlig. 
Ofte er dette vanskelige vurderinger 
som krever mer enn et enkelt vurder-
ingsinstrument, og geriateren kan bidra.

Screening og videre utredning
Det er økende bruk av screening og 
«case finding» for å påvise tidlige helse - 
problemer som kan behandles for å 
hindre funksjonstap hos eldre. Eks-
empler er skrøpelighet, kognitiv svikt, 
falltendens og osteoporose. I ICOPE 
anbefales henvisning til spesialist-
helsetjenesten der full utredning ikke 
kan gjøres i primærhelsetjenesten. 
Dette, sammen med økt antall eldre, vil 
føre til flere henvisninger av pasienter 
til geriatrisk poliklinikk. For mange av 
disse helseproblemene finnes det gode 
kliniske retningslinjer som styrer 
utredningen og mer dialog mellom 
henviser og spesialist kan gjøre at de 
pasientene som har mest nytte blir 
henvist og får mer effektive konsulta-
sjoner.

Kunstig intelligens og elektroniske 
løsninger i helsetjenestene
Kunstig intelligens med bruke av algo-
ritmer i utredningen er på vei inn i 
geriatrien. Det samme er elektroniske 
løsninger for kommunikasjon mellom 
leger og annet helsepersonell, for eks-

empel dialogmeldinger mellom all-
mennleger og spesialister. Video-, 
telefonkonsultasjoner og annen digital 
kommunikasjon med pasienter og 
pårørende er kommet for å bli. 

De viktigste utviklingstrekkene  
og hvordan vi bør møte dem:
•  Mer screening og basisvurderinger  

i primærhelsetjenesten som fører  
til flere henvisninger for geriatrisk 
vurdering.

o  Forslag til tiltak: Økt kapasitet og 
bedre kompetanse på tverrfaglige 
 geriatriske poliklinikker. Dialog 
 mellom allmennleger for å selektere 
henvisninger og effektivisere 
 spesialistkonsultasjoner.

•  Flere skrøpelige og multisyke eldre 
som har behov for innleggelse for 
akutt sykdom og skade

o  Forslag til tiltak: Etablering av 
akuttgeriatriske og ortogeriatriske 
enheter i alle sykehus med øyeblikkelig- 
hjelp funksjon i indremedisin og orto-
pedi. Implementering av gode behand-
lingslinjer som følger nasjonale og 
internasjonale retningslinjer

•  Akutt sykdom og skade krever opp-
følging, kontroller og videre utred-
ning etter sykehusopphold. Eksem-
pler; slagkontroll med utredning for 
sekundærforebygging og osteoporose- 
og fallutredning etter innleggelse for 
brudd.

o  Forslag til tiltak: Økt kapasitet og 
kompetanse på geriatrisk poliklinikk. 
Forbedret organisering med økt bruk 
av sykepleierkonsultasjoner.

•  Økt samarbeid med andre spesialiteter 
for vurdering av individualisert be-
handling, seleksjon til behandling og 
behandlingsnivå og intensitet.

o  Forslag til tiltak: Omlegging av 
 geriaterens arbeidshverdag til mer 
vurderinger av pasienter sammen  
med andre spesialister.  

•  Flere eldre pasienter på alle deler av 
sykehuset. Mange av disse har kogni-
tive vansker og bevegelsesvansker. 
Mange har med seg pårørende.

o  Forslag til tiltak: Sykehusene bør 
organiseres som eldrevennlige med 
tilpassede arkitektoniske og elektro-
niske løsninger, mulighet for skjer-
ming og plass til pårørende. Behand-
lingslinjer som ivaretar de eldre 
skrøpelige pasientenes behov bør 
 implementeres.

•  Kunstig intelligens og elektroniske 
løsninger for pasientadministrasjon, 
konsultasjoner og pasientmed-
virkning blir i økende grad innført. 
Brukt riktig kan det vært til hjelp  
for noen eldre pasienter, men øke 
vanskene for andre, særlig de med 
demens.

o  Forslag til tiltak: Øke kunnskap om 
elektroniske løsninger hos helseper-
sonell. Innføring av nye løsninger må 
gjøres i samarbeid med faglig kompe-
tanse og bruker/pasientrepresentanter. 
Ivareta eldre pasienter med kognitiv 
svikt med menneskelig kontakt og 
hjelp.

Sammendrag
Spesialisthelsetjenesten i geriatri må 
forberede seg på økningen av eldre 
pasienter, både faglig og kapasitets-
messig. Vi må utvikle nye måter å 
 arbeide på som innebærer mer samar-
beid, også digitalt, med allmennleger 
og andre sykehusspesialister. Noen 
oppgaver geriatere gjør i dag kan trolig  
gjøres minst like bra av spesialsyke-
pleiere. Det vil være behov for flere 
geriatere og spesialsykepleiere i geriatri. 
Selv om raske og effektive intervensjoner 
og digitale løsninger er fremskritt også 
for mange eldre pasienter, må vi ikke 
miste fokus på å gi individualiserte  
og holistiske helsetjenester.  •

Linker til aktuell litteratur:
Geriatrics: Highlights of the Last 50 Years. John E. Morley 2019:
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12603-019-1299-2
The future of geriatrics. John E. Morley 2020:  
https://link.springer.com/article/10.1007/s12603-019-1308-5
ICOPE, WHO: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-FWC-ALC-19.1
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De lokale forhandlingene for legene 
på Diakonhjemmet for 2020 end-

te med brudd. I de private ideelle syke-
husene har Legeforeningen ikke streike- 
og konfliktrett. Systemet er da at tvisten 
skal avgjøres av en sentral ankenemnd.

Partene var enige om rammen på 
lønnsoppgjøret. Uenigheten gjaldt 
hvorvidt innretningen av oppgjøret 
skulle legges på minstelønnssatsene og 
ikke gis som personlige tillegg.

Diakonhjemmet Sykehus I Oslo har 
256 leger som er medlemmer av Lege-
foreningen. Av disse er 146 overleger, i 
underkant av 100 har stilling som lege  
i spesialisering (LIS) og resten i andre 
legestillinger. Sykehuset er som arbeids - 
giver tilsluttet arbeidsgiverorganisa-
sjonen Virke, og bundet av Landsover-

enskomst for Spesialisthelsetjenesten  
og Særavtale om særskilte lønns- og 
arbeidsvilkår for leger.

Partenes anførsler
Diakonhjemmets siste tilbud var en 
ramme på 1,7 prosent, forutsatt at dette 
ble gitt som personlige tillegg til LIS 
kategori A, B og C. LIS 1 ville da få  
6 000 kr som økning i minstelønns-
satsen og resten som personlige tillegg. 
Overlegene ville få 10 000 kr i økning 
og resten som personlige tillegg. LIS D 
ble ikke nevnt i tilbudet i det hele tatt.

I sitt siste krav aksepterer Dnlf en 
lønnsøkning på 1,7 prosent, gitt at dette 
ble fordelt  likt mellom gruppene,  
samt at lønnsøkningen ble innlemmet i 
minstelønnssatsene for alle kategorier. 

Diakonhjemmet aksepterte ikke dette 
og fastholdt at deler av oppgjøret skulle 
gis som personlige tillegg.

Overfor ankenemnda anførte Lege-
foreningen at det har vært en fast og 
varig praksis på Diakonhjemmet at 
lønnsoppgjørene legges på minste-
lønnssatsene. Når partene var enige om 
rammen for lønnsoppgjøret, vil det der-
med heller ikke innebære økte kostnader 
for arbeidsgiver i oppgjøret ved å gi 
tilleggene på minstelønnssatsene. 

Diakonhjemmet bestred ikke at det 
har vært en langvarig praksis at minste- 
lønnssatsene har vært endret med 
samme beløp som de generelle tillegg-
ene for de ulike legegruppene, men 
anførte at lønnsnivået for legene ved 
Diakonhjemmet er vesentlig høyere 

Uenighet om lønn 
på Diakonhjemmet

Legeforeningen vant i hovedsak fram da en sentral ankenemnd før sommeren 
avgjorde lønnsoppgjøret for leger på Diakonhjemmet for 2020.

Av advokatfullmektig Jan Eikeland, juridisk rådgiver i Overlegeforeningen

      «Partene var enige om rammen på  
lønnsoppgjøret. Uenigheten gjaldt hvorvidt 
        innretningen av oppgjøret skulle  
 legges på minstelønnssatsene og ikke  
            gis som personlige tillegg»
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enn ved andre sammenlignbare syke-
hus, og at det er behov for å bremse 
denne utviklingen.

Sammensetningen av nemnden
Den sentrale ankenemnda besto av tre 
medlemmer, og var ledet av et nøytralt 
medlem; tingrettsdommer Richard Saue, 
som var oppnevnt av Riksmekleren. De 
to andre medlemmene representerte 
hver av partene; sjefadvokat Frode 
Solberg i Legeforeningen og forhand-
lingssjef Ann Torunn Tallaksen fra Virke.

Sammensetningen av nemnden inne-
bærer at det i realiteten er det nøytrale 
medlemmet som avgjør tvisten. Dette 
fordi partsrepresentantene i slike til-
feller så godt som alltid vil stemme i 
tråd med anførslene fra sin part, noe 
som også var tilfelle i denne saken.

Nemndas avgjørelse
Nemndens nøytrale medlem legger til 
grunn at partene over tid har hatt felles 
oppfatning av at lønnsoppgjørene skal 
innrettes slik at de generelle tilleggene 
gis med en korresponderende økning 

av den lokale særavtalens minstelønns-
satser. 

Han påpeker videre at når oppgjøret 
i 2019 resulterte i at det også ble gitt 
marginale tillegg ut over den korre-
sponderende økningen av minste-
lønnssatsene, er årsaken i all hovedsak 
knyttet til partenes håndtering av 
 negativt glidningstall under det opp-
gjøret. Dette kan derfor ikke sees som 
en omforent endring av den grunn-
leggende innretningen som over tid 
har vært for lønnsdannelsen for legene 
ved Diakonhjemmet.

I tråd med anførslene fra Legeforen-
ingen stemte derfor nemndas leder for 
at legenes skulle ha en innretning hvor 
minstelønnen øker med et beløp som 
tilsvarer det kronemessige tillegget som 
gis hver enkelt gruppe. Det framgår også 
av uttalelsene hans at en slik løsning 
uansett ikke vil ha nevneverdige inn-
virkninger på sykehusets lønnskostnader.

Når det gjaldt uenigheten om hvor 
stort kronemessig tillegg den enkelte 
legegruppe skal gis innenfor rammen 
på 1,7 prosent, avgjorde nemndas leder 

at disse skulle gis i tråd med arbeids-
givers siste tilbud. Dette innebærer at 
overlegene fikk 17 000 kroner og de 
andre legegruppene mellom 6000 og 
16 000 kroner.

Understreker partenes ansvar
I sin uttalelse finner også nemdas leder 
grunn til å minne om at den norske 
modellen legger ansvaret for lønns-
oppgjøret på partene i arbeidslivet, og 
at partene har er et særskilt ansvar for 
å delta og bidra til forpliktende og 
konstruktive forhandlinger om minne-
lige løsninger. Dette gjelder særlig når 
avtaleverket reguleres av en avtale uten 
streikerett, slik tilfelle er for de private 
ideelle sykehusene i Virke-området. 

Han understreker videre at partene 
fortsatt har et stykke å gå for søke å opp-
nå en felles forståelse av blant annet 
sykehusets reelle økonomiske situasjon 
på kortere og lengre sikt, og at partene 
både under forhandlingene og nemnds - 
behandlingen i stor grad  har vist til og 
vedlikeholdt egne perspektiver og 
synspunkter.  •
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Dette er den sentrale avslutningen 
på årets lønnsoppgjør, etter at 

partene ble enige om A2 lønnsfastsett-
elsen for Yngre legers forening (Ylf ) 
28. mai.

Årets oppgjør skulle ha vært et 
 mellomoppgjør. Fjorårets lokale for-
handlinger ble imidlertid utsatt på grunn 
av Korona, derfor ble det gjennomført 
lokale forhandlinger også i 2021.

Til neste år er det et hovedoppgjør, 
som gir nye muligheter til å forhandle 
lokale B-deler.

Årets oppgjør ble noe høyere enn i 
fjor, og frontfagene hadde i utgangs-

punktet en lønnsvekst på 2,7 prosent. 
Videre forhandlinger i staten og kom-
munene ga en noe økt ramme. Lege-
foreningen og Spekter ble enige om at 
årets lønnsoppgjør fikk en ramme som 
var på nivå med de andre offentlige 
ansatte, og landet på 2,82 prosent.

Ylf la i 2020 om hele modellen for 
avlønning til leger i spesialisering. 
Dette for å samsvare med endringene i 
spesialistforskriften. Kategoriene Lis 
A, B og C er utgått, og erstattet med 
nye kategorier. Disse er angitt under. 
For å få dette til brukte Ylf noe av årets 
lønnsoppgjør i fjor, såkalt overheng. 

Dette gir et noe annerledes lønnsopp-
gjør, og man må se lønnsøkningen til 
Ylf samlet over to år.

For overlegene fantes det ikke et 
slikt overheng, så lokale forhandlinger 
inkluderte tekstlige endringer i B-delene 
og en lønnsramme på 2,82 prosent. 
Dette gir et forskjellig kronetillegg på de 
forskjellige sykehusene. Man kan finne 
en oversikt på Legeforeningens hjemme- 
sider knyttet til det enkelte sykehus. 

Lønnstillegget blir etterbetalt med 
virkningstidspunkt fra 1. januar 2021. 
UTA og vaktlønn etterbetales fra 
 samme tidspunkt. •

Sykehuslegenes lønnsoppgjør 
i Spekter er ferdig

Legeforeningen og Spekter ble enige om avsluttende forhandlinger 24. juni. 

Av Ståle Clementsen, nestleder, Overlegeforeningen

Se lenke: 
https://www.legeforeningen.no/nyheter/2021/enighet-iarets-lonnsoppgjor-for-sykehusene/
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NYHET:
Fragmin® nå med kanylebeskyttelse  

Fragmin ferdigfylte sprøyter uten kanylebeskyttelse skal 
fases ut, og disse skal erstattes av ferdigfylte sprøyter  
med kanylebeskyttelse.

Se instruksjonsfilm og les mer på www.fragmin.no
eller skan QR-kode.

Fragmin med kanylebeskyttelse

Fragmin «Pfizer»
Lavmolekylært heparin. Fysiologisk antikoagulans.                                                  ATC-nr.: B01A B04
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte 12 500 IU anti-Xa/ml: 1 ml inneh.: Dalteparinnatrium (anti-faktor Xa) 12 500 IU, natriumklorid, vann til injeksjonsvæsker. Uten kon-
serveringsmiddel.
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte 25 000 IU anti-Xa/ml: 1 ml inneh.: Dalteparinnatrium (anti-faktor Xa) 25 000 IU, vann til injeksjonsvæsker. Uten konserveringsmiddel.
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i hetteglass 10 000 IU anti-Xa/ml: 1 ml inneh.: Dalteparinnatrium (anti-faktor Xa) 10 000 IU, benzylalkohol, vann til injeksjonsvæsker. Med konserver-
ingsmiddel.
INDIKASJONER
Tromboseprofylakse ved kirurgi. Langtidsprofylakse ved hoftekirurgi. Behandling av akutt dyp venetrombose og lungeemboli når trombolytisk behandling eller kirurgi ikke er indisert. 
Antikoagulasjon ved hemodialyse og hemofiltrasjon. Tilleggsbehandling av ustabil angina og myokardinfarkt uten Q-takk. Profylakse hos pasienter med kraftig økt risiko for venøs 
tromboembolisme (VTE) og som er immobilisert pga. akutte medisinske tilstander, f.eks. ved hjertesvikt, respirasjonssvikt og alvorlige infeksjoner. Behandling av symptomgivende VTE 
med etterfølgende utvidet profylakse mot VTE-residiv hos kreftpasienter.
DOSERING
Tromboseprofylakse ved kirurgi: Generell kirurgi med risiko for tromboemboliske komplikasjoner: 2500 IU s.c. 1-2 timer før operasjon og deretter 2500 IU s.c. hver morgen. Behandlin-
gen fortsetter til pasienten er mobilisert, vanligvis 5-7 døgn eller mer. Kirurgi med høy risiko for tromboemboliske komplikasjoner: 5000 IU s.c. kvelden før operasjon og deretter 5000 
IU s.c. hver kveld. Behandlingen fortsetter til pasienten er mobilisert, vanligvis 5-7 døgn eller mer. Alternativt 2500 IU s.c. 1-2 timer før operasjon og 2500 IU s.c. 8-12 timer senere. 
Påfølgende dager 5000 IU s.c. hver morgen.
VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON
Kontraindikasjon: Fragmin er kontraindisert ved akutt ulcus, hjerneblødning, andre aktive blødninger, alvorlige koagulasjonsforstyrrelser, samt ved akutt/subakutt septisk endokarditt 
eller skader og operasjoner i CNS, øyet og øret. Advarsler og forsiktighetsregler: Særskilt oppmerksomhet kreves ved antikoagulasjon i forbindelse med epidural- eller spinalanestesi. 
Forsiktighet i forbindelse med trombocytopeni og blodplate-funksjonsforstyrrelser, alvorlig lever- og nyreinsuffisiens, ukontrollert hypertensjon, hypertensiv- eller diabetes retinopati, 
og ved tilstander som kan medføre forhøyet blødningsrisiko.
UTVALGTE BIVIRKINGER
Vanligste bivirkninger er blødninger, subkutan hematom og smerte ved injeksjonsstedet, mild trombocytopeni og forbigående, mild til moderat levertransaminaseøkning. 
PRIS
12 500 IU anti-Xa/ml: (0,2 ml = 2500 IU) 10 × 0,2 ml (ferdigfylt sprøyte) kr 341,80, (0,2 ml = 2500 IU) 25 x 0,2 ml (ferdigfylt sprøyte) 800,10.  25 000 IU anti-Xa/ml: (0,2 ml = 5000 IU) 10 
× 0,2 ml (ferdigfylt sprøyte) kr 524,30, (0,2 ml = 5000 IU) 25 × 0,2 ml (ferdigfylt sprøyte) kr 1256,40, (0,3 ml = 7500 IU) 10 × 0,3 ml (ferdigfylt sprøyte) kr 803,40, (0,4 ml = 10 000 IU) 5 
× 0,4 ml (ferdigfylt sprøyte) kr 511,60, (0,5 ml = 12 500 IU) 5 × 0,5 ml (ferdigfylt sprøyte) kr 619,60, (0,6 ml = 15 000 IU) 5 × 0,6 ml (ferdigfylt sprøyte) kr 729,60, (0,72 ml = 18 000 IU) 5 
× 0,72 ml (ferdigfylt sprøyte) kr 858,20, 10 000 IU anti-Xa/ml: 10 ml (hettegl.) kr. 925,70. Refusjonsberettiget bruk: se FK-tekst for ICPC, ICD og vilkår.    
                 
Se SPC for utfyllende informasjon.           Ref.: Fragmin SPC 28.10.2020
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Tradisjonelt har helsetjenesten i 
hovedsak gjort diagnostisk gen

testing, hvor målet er å sette en diagno-
se og gi god helsehjelp. Slik bruk av 
gentester i helsetjenesten er regulert i 
bioteknologiloven og det er særlig 
streng regulering av testing av barn. 
Gentesting av friske personer i helse-
tjenesten for å kartlegge risiko for 
fremtidig sykdom er også regulert, og 
det er blant annet et eksplisitt krav om 
genetisk veiledning. Genetiske selvtester, 
hvor forbrukeren selv kjøper tester på 
nett uten at helsetjenesten er involvert, 
er derimot ikke regulert på samme måte.

Gentesting av friske personer kan 
deles i flere kategorier: Presymptoma 
tisk gentesting påviser mutasjoner 
som med sikkerhet vil gi sykdom sene-
re i livet, hvor kjente eksempler er 
spinal muskelatrofi og Huntington 
sykdom. Prediktiv gentesting påviser 
mutasjoner som gir økt risiko for syk-
dom i løpet av livet, men det er ikke 
sikkert man blir syk. Et eksempel på 
dette er mutasjoner i et av BRCA-genene. 
Bærerdiagnostisk gentesting finner 
ikke sykdom hos den som blir testet, men 
finner mutasjoner som kan nedarves 
og gi sykdom hos senere generasjoner. 

Ikkemedisinsk gentesting påviser 
genetiske varianter som er knyttet til 
egenskaper eller evner og som ikke er 
assosiert med sykdom. Slike tester er 
omdiskutert da slike egenskaper typisk 
involverer et samspill mellom mange 
gener og en betydelig miljøpåvirkning. 
Verdien av å teste for slike gener kan der- 
for være lav. Likevel tilbyr mange uten-
landske private aktører denne type tester.

I dag kan hvem som helst kjøpe om-
fattende genetisk testing på internett, 
og hvilke analyser man kan få gjort 
avhenger av tilbyderens utvalg og for-
brukerens betalingsvillighet. Kravene 
som stilles til slike genetiske selvtester 
kan være lavere enn til tester i helsetjen - 
esten og kvaliteten på testene dårlig. 

For rundt 10 000 kroner kan man få 
sekvensere hele arvematerialet sitt. 
Dette kan gi positive helseeffekter, men 
en slik omfattende gentesting vil også 
påvise mutasjoner og varianter med 
usikker betydning, og det kan være 
vanskelig for den som har tatt testen å 
forstå hva svarene faktisk betyr. Gene-
tisk veiledning er derfor svært viktig, 
men er ikke et krav for genetiske selv-
tester. Derimot anbefaler mange aktør-
ene at de som får testsvarene kontakter 
legen sin for veiledning. Er fastleger 
klar for friske mennesker som bestiller 
time og tar med 300 GB data fra en 
helgenomsekvensering?

Økende bruk av genetiske selvtester 
medfører en rekke problemstillinger 

for samfunnet. Et stort kommersielt 
marked øker risikoen for hjerneflukt 
fra den offentlige helsetjenesten til det 
private. En annen bekymring er at 
mange av de største gen-biobankene nå 
er private, noe som kan utkonkurrere og 
svekke den offentlige helseforskningen. 
Innsamlet arvemateriale kan selges  
til tredjeparter for forskning eller 
 produktutvikling. 

Omfanget av tester som tilbys og 
bredden i hva man kan undersøke for 
gjør at utviklingen ikke bare er relevant 
for genetikere. Leger fra alle fagområder 
vil kunne møte pasienter som har fått 
genetisk informasjon med usikker 
kvalitet og med usikker klinisk relevans, 
og som trenger råd og veiledning om 
hvordan de skal forholde seg til resultat - 
ene. Økt bruk av genetiske selvtester 
vil derfor også bli relevant for mange  
i helsetjenesten, og noe som man må 
forholde seg til selv om man kan mene 
at testene ikke har en plass i den 
 offentlige helsetjenesten.   •

Morgendagens bruk av genetiske selvtester 
– hva vil det bety for helsetjenesten?

Tilbudet av gentester på nettet vokser raskt og spennet i hva man kan teste  
for er stort og stadig økende. Vet forbrukerne nok om hvordan testresultatene  
skal tolkes? Og er helsetjenesten godt nok forberedt til å hjelpe dem?

Av Eirik Joakim Tranvåg, lege og seniorrådgiver i Bioteknologirådet

Foto: ©
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IKT generelt er noe som alltid har vært 
på etterskudd; det kan selvsagt til en 
viss grad unnskyldes - siden utviklingen 
på det området går raskere enn det meste. 
Men, til å være blitt «kjølen» i vårt 
system i samhandling og overfor den 
enkelte pasienten, er det ubegripelig at 
foretakene kan akseptere så dårlig 
vedlikehold, oppdateringer og nyan-
skaffelser. Vi feiret i mitt helseforetak 
overgangen til Windows 10 - i år! Her 
fikk vi det året man sluttet å yte service 
på Windows 7 - nettopp oppgradert til 
windows 7! Med begrunnelsen - det er 
så mange kliniske programmer som 
ikke vil tåle Windows 10?!

Det tas i bruk stadig mer avansert 
billedbasert teknologi i klinisk arbeid 
- det er tidens verktøy. Hvor ofte stopper 
det ikke opp - fordi serveren er full? 
Det må installeres ny server og det må 
gå på neste års budsjett... Så skal Syke-
huspartner finne tid til å installere.

EPJ - der ser man ut til å tro at det ikke 
eksisterer eller vil komme noe som er 
særlig bedre enn DIPS - og at vi nå bare 
venter på den siste finessen - ARENA? 

Det er ikke det at alt dette bare er 
enkelt å håndtere, eller ikke har en 
kostnadsside - men det er faktisk 
uholdbart at man ikke tar konsekvensen 
i kostnadsrammene av det faktum at vi 
nå er avhengig av bare gode eller endog 
supre løsninger for å oppnå bruker-
vennlighet, sikkerhet på alle måter og 
at man ikke kaster bort vanvittig mye 
arbeidstid på å vente på å få disse verk-
tøyene opp å gå. Vi blir pålagt stadig 
nye dokumentasjonsoppgaver og snart 
ingenting er ikke nå digitalisert - at det 
ikke funker, merker man derfor HELE 
TIDA. «Har du forsøkt å starte på 
nytt»? er standardspørsmålet når man 
ringer «Help-desk», og hvem kjenner 
ikke igjen denne situasjonen. Det som 
etterlyses er at vedlikehold av vår IKT 

infrastruktur får den helt overordnete 
prioritet det MÅ ha. Det er selvsagt et 
økonomisk spørsmål - det er nettopp det 
- og derfor finns det hele tiden motiva-
sjon for å utsette dette og dermed havne 
bakpå.

Til DIPS ARENA, som har fått til  
å skulle bli nesten alles verktøy. Ufor-
tjent spør du meg - og nå som ARENA 
er det alle venter på, er det oppsikts-
vekkende lite som skjer. I vårt HF er 
det nå helt uvisst når det kan kom-
me(!). Det er dog under utrulling i 
Helse Nord, men det byr selvsagt på 
utfordringer og ARENA er nå i sin 
form i sin mest enkle utgave - det er 
mye av det mest selvsagte man ikke 
kan gjøre - og som «må komme i neste 
versjon». Hva behager?

På Diakonhjemmet er man i det 
andre året av en utprøvningsfase - her 
går det så tregt at det faktisk ikke er 
praktisk i bruk. Det er nok ikke en feil 
med DIPS, men skyldes antagelig in-
kompatibilitet med det stedlige IKT 
system, eller feil og mangler ved det 
(sic!). Ikke vet jeg, men en er overlatt 
til spekulasjonene siden det er vanskelig 
å få til tilstandsrapporter fra de som 
burde vite noe faktisk om det. 

Og imens - så venter vi som bruker 
EPJ i det daglige - og det er visstnok 
ikke så mye å glede seg til og se fram 
til. Det beste ved ARENA - er funksjo-
nen DIPS CLASSIC sier de jeg har 
snakket med. Det er utrolig mange 
ansatte som frustreres, men enda verre 
- det kastes bort tonnevis med arbeids-
tid på å brygge kaffe i påvente av 
«Restart», telefoner til SP osv. Er ingen 
i administrasjonen interessert i det?  •

DIPS - enda en gang 
Bare ganske kort - hva er det med IKT, EPJ og vårt helsevesen? Det er i  
hvert fall langt på vei et rot. En never ending story - sett fra et brukerperspektiv. 
Jeg adresserer ikke nå alle strandede store IKT-løsninger i ulike Helseforetak, 
de såkalte månelandinger, men det at vi ikke får etablert gode løsninger for  
det vi klinikere bruker hver eneste dag.

Av Arild Egge, redaktør››
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Årets landsstyremøte
Årets landsstyremøte i Den norske legeforening ble avholdt som digitalt møte 1. – 3. juni 2021.
Her følger en liten bildekavalkade fra dagene – som selvfølgelig blir noe begrenset ved digitale 
møter. Anne-Karin Rime ble valgt som ny president fra 1.9.2021.

A
lle foto: Legeforeningen

Sentralstyret Dnlf, gjester og debattledere i Legenes hus.
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Legeforeningens nye sentralstyre,  
for perioden 2021 – 2023

President: Anne Karin Rime

Visepresident: Nils Kristian Klev

Styremedlemmer

Kristin Kornelia Utne, leder av Yngre legers forening

Geir Arne Sunde, nestleder i Overlegeforeningen

Ingeborg Henriksen,  
nestleder i Yngre legers forening

Marit Karlsen, styremedlem i Allmennlegeforeningen

Ståle Clementsen,  
styremedlem i Overlegeforeningen

Ole Johan Bakke,  
styremedlem i Leger i samfunnsmedisinsk arbeid

Kristin Hovland, leder av Oslo legeforening
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Som en innledning til årets referat 
kan det passe med noen ord om 

organisasjonens historie og hva den 
jobber for. I 1963 tok leger fra flere 
europeiske land, herunder Norge og 
Tyskland, som var tilknyttet The Confe-
deration of Medical Unions initiativ til å 
møtes i Paris og dannet det som i dag er 
AEMH. Gjennom deltagelse på regel-
messige møter, arrangert av den euro-
peiske legeforening, får overleger på syke- 
hus i ulike europeiske land mulighet til å 
dele erfaringer på tvers av landegrensene. 

AEMH jobber for å forbedre etter - 
utdanningstilbudet for spesialister. Det 
jobbes for en høy standard på CME 
(Continuing Medical Education) og  ETRs 
(European Training Requirements/
European Standards in Medical Training). 
Organisasjonen er også opptatt av 
hvordan helsevesenet og dens styrings-
systemer fungerer i ulike land og har 
en tett samarbeid med den europeiske 
spesialistorganisasjonen (UEMS).

Årets møte var todelt. Etter innledning  
av presidenten i AEMH, Dr. Erich-Theo 
Merholz (Tyskland) delte alle deltag-
ende land årsrapporter fra 2020 som ga 
et interessant innblikk i håndteringen 
og utfordringene de ulike landene stod 
ovenfor i forbindelse med en uforutsett 
pandemi. Et gjennomgående tema var 
utfordringer knyttet til utstyrsmangel, 
spesielt gjelder det mangel på respira-
torer og smittevernutstyr. Like fullt var 
mangel på kvalifisert helsepersonell 
noe de aller fleste overlegene rapport-
erte om. Belastningen på sykehusper-
sonal på grunn av Covid-19 har vært 
sterkt varierende med høyest belast-

ning på de som jobber i Covid-ICU-
avdelinger. Det ble og diskutert hvor-
dan man opplevde dialogen opp mot 
sentrale myndigheter. 

European Academy  
of Clinical Leadership 
Andre del av møte var ledet av professor 
Vlad Tica (Romania) som har vært sen-
tral i utformingen av The European 
Academy of Clinical Leadership (EACL). 
Han tok oss igjennom hele oppbyggingen 
av lederutdanningen; fra en overordnet 
organisering av de ulike tema som 
inngår til et detaljert nivå med lærings-
mål innenfor hvert enkelt tema.

Lederutdanning for klinikere må 
prioriteres og AEMH mener at om 
klinikere er ansvarlige for «outcomes» 
i behandlingen så bør de også være med 
å sette kursen (lede) behandlingen og 
ta strategiske beslutninger.

Utvalgte tema er: personlig utvikling 
som leder, lederskap i sykehus, nåvær-
ende organisatoriske styringssystemer 
i sykehus og identifisering av både 
menneskelige og organisatoriske 

 ressurser i egen avdeling. Etter endt 
utdannelse vil man ha en formell 
 europeisk kompetanse på lederskap. 
Overordnet mål er at man gjennom 
godt lederskap skal være med på å 
optimalisere god pasientbehandling 
med en pasient-fokusert tilnærming. 
Lederutdannelsen er på totalt 200 
timer/ECMECs og hvert seminar er  
på 40 timer. 

Krav til opptak utover medisinsk 
 embetseksamen er at du har jobbet 5 år 
som leder i sykehus. 

Lanseringen av EACL i år skal være 
17. september.  Internasjonale møter 
fremmer erfaringsutveksling og gir 
muligheter for nettverksbygging.

Ønsker du mer informasjon om 
 lederutdannelsen kan du finne det her: 
https://aemh-eacl.org/european-trai-
ning-requirements/

Vi mener at en slik møte er en ut-
merket mulighet til å lære om andre 
overlegers helsepolitiske arbeid på 
tvers av landegrensene. Delte erfaringer 
fra andre land kan vi bruke i helse-
politisk arbeid i Overlegeforeningen.   •

Overlegeforeningen deltok i AEMH’s 
74. Annual General Assembly

Den 8. Mai 2021 deltok en delegasjon fra Of styre bestående av  
Solveig Nergård , Lindy Jarosch-von Schweder og Mathis Heibert i 
AEMH (Association Européenne des Médecins des Hôpitaux/European 
Association of Senior Hospital Physicians) general assembly.

Av Solveig Nergård og Mathis Heibert, styremedlemmer Of››
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Perioden som leder i 
Overlegeforeningen ble 

alt annet enn hva jeg forventet 
meg. Motivasjonen for å gå 
inn som leder var å få større 
fokus på overlegenes arbeids- 
hverdag og hvordan vi kan 
unngå å bygge sykehus som 
har for lite areal til det de 
skal romme. En god arbeids-
hverdag for legene gir god 
pasientbehandling og en god 
helsetjeneste.

Så kom koronaviruset og 
de fleste av dere fikk over-
hodet ikke en bedre arbeids-
hverdag, men sto på natt og 
dag med ulike arbeidsopp-
gaver. Det var i starten mye 
usikkerhet rundt smitte-
vernutstyr. 

Hadde vi nok, var det god 
nok kvalitet, var det lufts-
mitte eller dråpesmitte? Vi 
hadde nok, som nasjon, en 
god porsjon flaks for at det 
gikk så bra som det gjorde 
de første ukene med tanke 
på at beredskapen langt fra 
var god nok.

Den innsatsen som ble 
lagt ned på ulike avdelinger 
på sykehusene, i lederroller, 
hos myndighetene og av 
overleger har vært avgjørende 
for at det har gått bra med 
de som ble pasienter, og med 
samfunnet som helhet. Takk 
til dere alle.

I april ble historiens første 
heldigitale forhandlinger 
gjennomført. Det ble inngått 
en  «Koronaavtale» med 

Spekter.  Det var viktig for 
oss at vi klarte å sikre at 
ingen fikk lønnsreduksjon 
når noen avdelinger nesten 
ble nedlagt, og at de som 
måtte jobbe mye ekstra 
skulle få betalt for det. 

Videre var det viktig at vi 
den våren fikk gjennomslag 
for at Covid-19 ble godkjent 
som yrkessykdom. 

Hele våren 2020 var 
 preget av «historiens første 
heldigi tale møter». Det var 
styremøter, vårt landsråds-
møte og også landsstyre-
møte i Legeforeningen ble 
heldigitalt. 

Vi hadde i perioder daglige 
møter med tillitsvalgte og det 
hadde ikke vært mulig for få 
år siden. Det fungerte over-
raskende bra, men det er ikke 
tvil om at det er en forskjell 
på å møte folk fysisk og 
digitalt, så når vi kunne 
treffes i fysisk i august var 
det stor gjensynsglede.

Vi skal i fremover si som 
Ole Brum; Ja takk, begge 
deler. Hybride møter hvor 
noen møtes fysisk og andre 
er med digitalt, er noe vi må 
øve på.

Mangel på konferanser og 
kurs har også preget det siste 
året og det har blitt et ganske 
stort etterslep på faglig ut-
vikling for overlegene. Vi 
fikk i forhandlingene i 2020 
tariffestet at hver enkelt 
overlege har krav på 10 
dager til kurs hvert år. Bruk 

de! Det er viktig med konti-
nuerlig fagutvikling da den 
medisinske utviklingen 
synes å gå raskere og raskere.

Vi har en fantastisk gjeng 
med tillitsvalgte i hele landet. 
De står på for at vi som 
 kolleger skal ha det best 
mulig på jobb. Jeg vil rette 
en spesiell takk til de fore-
takstillitsvalgte som stiller 
opp for alle som trenger det 
og setter seg inn i og påvirker 
viktige beslutninger ved hvert 
enkelt sykehus. Det er mange 
utfordrende saker og det føles 
ofte som å jobbe konstant i 
motbakke. 

Spesielt vet jeg at det er 
tøft å stå i krevende personal - 
konflikter hvor det er vanske-
lig å finne en løsning som er 
god for alle. Til alle sammen, 
bruk de lokale tillitsvalgte. 
De har mye kunnskap og 

kan bidra til å finne gode 
løsninger på ulike problem-
stillinger.

Til slutt vil jeg takke alle 
overleger som påtar seg et 
lederansvar. Jeg vet det er 
utfordrende å skulle holde 
budsjetter og rapportere på 
alt som rapporteres skal. 
Mitt ønske er at vi som Lege - 
forening skal støtte dere 
som ledere til å si ifra når 
dere mener at noe er galt 
eller er etisk i gråsonen.  
Vi vil ha lojale og ikke lydige 
ledere. Det gjør helsetjenesten 
bedre både for oss som 
 jobber der og for pasientene.

 Lykke til med videre 
 a rbeid til Geir Arne Sunde 
som ny leder av Overlege-
foreningen og til det nye 
styret. Jeg gleder meg til 
videre samarbeid. Og vi gir 
oss aldri.  •          

Vi er best sammen
Det er med et visst vemod jeg skriver denne hilsenen i Overlegen.  
Det er alltid utfordrende med forandringer og det er en flott, solid forening  
jeg nå forlater som leder, men fortsatt er medlem av.

Av Anne-Karin Rime,  
tidligere leder i Overlegeforeningen

Hva som venter rundt neste sving,
Vet bare den som går videre.

Foto: E
dith Stenberg
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Hvem er Geir Arne Sunde?
– Jeg er en vestlending som 
er oppvokst i Afrika. Er 
relativt ukomplisert som 
person og tror jeg er ganske 
tydelig så folk skal slippe å 
lure på hva jeg mener om 
ting og tang. Bor sammen 
med fire mennesker i ett 
hundre år gammelt hus nær 
Brann Stadion i Bergen, 
hvorav tre er under daglig 
supervisjon. I nattjobben 
min er jeg anestesilege på 
Haukeland og luftambulan-
selege, sier Geir Arne Sunde.

 
Hvorfor ble du tillitsvalgt?
– Jeg har vel vært tillitsvalgt 
av og på i hele mitt yrkesak-
tive liv. Først i YLF og så i 
Of. Begynte som mange 
andre som avdelingstillits-
valgt for YLF og senere 
hovedtillitsvalgt på Arendal 
Sykehus, og så har det grad-
vis ballet på seg. Siden 2015 
har jeg vært foretakstillits-
valgt for Of i Helse-Bergen 
(som består av Haukeland 
Universitetssykehus, Voss 
Sykehus og Kysthospitalet 
Hagavik) ved siden av klinikk 
og vakter. Jeg har vært an-
sattrepresentant i styret i 
Helse-Bergen i samme tids-
rom, og fullført en klinisk 
PhD underveis (2019),  
sier han og fortsetter: 

 – Men spørsmålet gikk  
på «hvorfor?». Det er vel av 
samme grunn som mange 
andre tillitsvalgte som 

 velger å gjøre en dugnad for 
fellesskapet i en periode av 
deres yrkesliv. Noen må ta 
disse stafettpinnene på 
 vegne av kollegaene, slik at 
arbeidsgiver får en formell 
motpart som kan represen-
tere legene på alle nivå der 
det tas viktige beslutninger 
som angår legene, fra avd-
eling til foretaksnivå.

 Hva motiverer deg? 
– Jeg blir motivert av dårlige 
ledere, de som roter til 
 arbeidsmiljø, de som kom-
mer på skråplanet med 
 fristbrudd og økonomi,  
og de som er uryddige i 
personalhåndtering. Det 
hjelper heller ikke med 
ledere som er fremmed for 
arbeidslivets regler, tror  

at trakassering og herske-
teknikker er gode ledelses-
verktøy, og som gjemmer 
seg bak stadig økende 
 «glava-lag» med mellom-
ledere, sier Sunde engasjert 
før han utdyper: 

 – Samtidig blir jeg inspi-
rert av ledere som ikke ser 
tillitsvalgte og verneombud 
som en trussel, men bruker 

Ny leder i Overlegeforeningen
Etter at Anne-Karin Rime tok over som president i Legeforeningen ble  
Geir Arne Sunde ny leder av Overlegeforeningen fra 1. september 2021.  
I dette intervjuet får du muligheten til å bli litt bedre kjent med mannen som  
skal lede Of de neste to årene. 

Geir Arne Sunde er ny leder i Overlegeforeningen. 

    «Jeg gleder meg 
til å ta fatt på  
   lederoppgaven  
og jobbe sammen  
med det nye styret»

Intervjuet av Tor Martin Nilsen, kommunikasjonsrådgiver i Overlegeforeningen››
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dem aktivt i sin ledelse. 
Ledere som skjønner at 
fagpersoner og ledere må  
stå sammen for å håndtere 
kriser. Ledere som er synlige 
ute i sine organisasjoner og 
som ser sine medarbeidere. 
Ledere som skjønner at 
tillitsvalgte kan være en god 
kilde til informasjon om 
forhold som øker risiko i 
sykehus, det være seg 
 pasientsikkerhet, arbeids-
miljø eller økonomi.

 
Hvor lenge har du vært i 
Of-styret og har du hatt 
andre verv i Legeforeningen? 
– Jeg har vel vært tillitsvalgt 
på alle nivå i Legeforeningen, 
også i fagaksen. Har vært 
avdelings, klinikk og fore-
takstillitsvalgt. Er nå inni 
min tredje periode i Of- 
styret, og andre periode i 
sentralstyret i Legeforen-
ingen, sier han. 

 
Hvorfor sa du deg villig  
til å ta over som leder da 
Anne-Karin Rime ble valgt til 
president i Legeforeningen?
– At Of sin leder kunne bli 
president, og at nestleder 
som ble valgt da tok opprykk 
(slik vedtektene våre sier) 
ble åpent diskutert da lands-
rådet valgte nytt styre i vår. 
Derfor var det tidlig avklart 
hva som ville skje om Rime 
ble valgt.  Jeg gleder meg til 
å ta fatt på lederoppgaven og 
jobbe sammen med det nye 
styret, sier Sunde. 

 
Hva tror du blir den største 
forskjellen fra å være nest-
leder til leder? 
– Noe blir selvsagt anner-
ledes, men mye tror jeg blir 
likt. Nestleder og leder i Of 
har tradisjonelt hatt ett tett 
samarbeid, og det vil fortsette. 
Både Of-leder og nestleder 
er viktige kontaktpunkt for 

resten av Legeforeningen 
innad og samarbeidspartnere 
og media utad. Of-styret er 
også satt sammen av erfarne 
tillitsvalgte fra alle helse-
regioner og vi har dyktige 
ansatte i sekretariatet. Vi vil 
fortsette å arbeide for Of 
sine saker med de styrings-
signal som landsrådet vårt 
har gitt oss, sier Ofs nye 
leder. 

 
Hva tror du blir den største 
utfordringen for deg som  
ny leder i Of? 
– Jeg tenker at utfordringer 
er bra. Of er jo en viktig 
yrkesforening i Legeforen-
ingen, kanskje den viktigste. 
Vi representerer både ryg-
graden og spisskompetansen 
i spesialisthelsetjenesten,  
og våre medlemmer bekler 
posisjoner i yrkesforenings- 
og fagaksen i Legeforeningen 
på en god måte, sier han før 
han fortsetter: 

 – Samtidig som de fleste 
av medlemmene våre ikke 
jobber i Oslo, så jobber med-
lemmene i det største fore-
taket vårt i Oslo, slik at vi må 
klare å tenke to tanker sam-
tidig. Distrikt og by kan ha 
ulike behov fra en fagforen-
ing. Derfor er det også viktig 
at vårt landsråd, som repre-
senterer bredden i våre 
sykehus over hele landet  
er godt sammensatt for å 
representere alle regionene 
på en god måte, og at de gir 
styret klare signal på hva vi 
skal prioritere i inneværende 

periode. Den samme brede 
representasjon har styret, og 
det blir spennende å jobbe 
sammen med denne gjengen 
for å videreutvikle Of sin 
politikk i kommende 
 periode.    

 – Samtidig, så kan vi ikke 
stikke under en stol at endel 
medlemmer lurer på hva 
Legeforeningen egentlig 
gjør i Oslo. Jeg tror vi må  
bli flinkere til å synliggjøre 
både hva Legeforeningen 
sentralt og hva Of gjør for 
medlemmene gjennom året.

 
Hvilke saker mener du 
 kommer til å være viktigst 
for Overlegeforeningen i 
tiden som kommer?
– Legeforeningen sentralt 
har i de siste periodene 
fokusert mye av sin innsats 
mot fastlegekrisen. Selv om 
denne fortsatt er viktig, så 
synes jeg Legeforeningen i 
større grad bør fronte flere 
sykehussaker fremover, som 
er viktige for Of (og Ylf ). 
Den nye tillitsvalgtsatsingen 
til Legeforeningen er ett 
godt eksempel på hvordan 
dette kan fungere godt, sier 
Sunde og utdyper: 

 – Sykehusbygging gene-
relt og OUS-prosessen 
 spesielt blir åpenbart viktige 
saker for Of fremover. Videre - 
utdanning og kompetanse-
utvikling for overleger og 
spesialister en annen. 
Lønnsutvikling for våre 
medlemmer og bærekraftige 
vaktordninger som sikrer at 

vi beholder kompetansen til 
våre seniorer er andre viktige 
saker. Arbeidet med person-
tilpasset medisin og vurder-
ing av nye metoder og bruker - 
vennlig IKT i sykehusene 
også viktige.  

 
Hvilket råd ville du gitt en 
leder og en tillitsvalgt?
– All risiko i komplekse 
organisasjoner (som sykehus) 
akkumuleres hos ledere, og 
derfor er det viktig at gode 
tillitsvalgte og ledere for-
valter partssamarbeidet på 
en slik måte at tillit får en 
større plass i denne rela-
sjonen. Ett godt råd kan 
være å etablere en månedlig 
uformell «kaffe-drøs» 
 mellom leder og lege-tillits-
valgt, og dette kan gjøres på 
alle nivå. Da sikrer man på 
en ufarlig måte at leder er 
oppdatert på hva som rører 
seg på legesiden i sin organi-
sasjon. Min erfaring er at 
slike regelmessige uformelle 
møter også styrker det 
 formelle partssamarbeidet, 
avslutter Geir Arne Sunde. •

            «Jeg blir inspirert av ledere som ikke ser  
       tillitsvalgte og verneombud som en trussel,  
                   men bruker dem aktivt i sin ledelse»
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Trasoppklinikken
Legeforeningen, Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger og Trasoppklinikken har opprettet et 
hjelpetilbud til leger med rusproblemer. Målet er å kartlegge legens ruslidelse og psykiske helse,  
for deretter å komme med forslag til videre behandling.

Er du lege med et rusproblem, eller er du pårørende til en?

Da kan du ta kontakt med Shahram Shaygani, 920 51 842 / s.shaygani@trasoppklinikken.no  
eller Anders Gaasland, 924 24 324 / a.gaasland@trasoppklinikken.no 
 
Henvisning er ikke nødvendig. Dere avtaler konsultasjonstime  
så raskt som mulig, og du får tilbud om 1 til 5 gratis samtaler  
ut fra en individuell vurdering. Dekning av reiseutgifter for  
leger som kommer til samtale skjer etter fastsatte satser. 
 
Les om tilbudet i Tidsskriftet
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EVNEN TIL Å OPPNÅ MER
ENN Å REDUSERE HbA1c, VEKT OG BLODTRYKK

RRR i kardiovaskulær død
(HR 0,62 (95% KI 0,49-0,77, p<0,0001 ARR = 2,2 %))1,2

RRR i hospitalisering for hjertesvikt
(HR 0,65 (95% KI 0,50-0,85, p=0,002 ARR = 1,4 %))1,2*

RRR i forekomst eller forverring av  
nefropati var sett som et sekundært  
(eksplorativt) endepunkt
(HR 0,61 (95% KI 0,53-0,70,P<0,001 ARR = 6,1 %))1,3*

38%
35%

39%

Primært endepunkt: 14% reduksjon i 3P-MACE (HR 0,86 (95% KI 0,74-0,99, p=0,0382)) 21,

*

*Jardiance er ikke indisert til reduksjon av vekt, blodtrykk,  
hjertesvikt eller nefropati. 

Resultatene ble vist på  
toppen av standardbehandling 
som bestod av: 
Statin, ACE-hemmer/AII-blokker, betablokker,  
platehemmer og glukosesenkende legemidler.
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Det er når man sitter der 
på første rad, og hører 

summingen fra overleger 
som ankommer, at det virke-
lig synker inn. Hvilken reise 
det er Overordnede syke-
huslægers forening har 
foretatt!  

Fra stiftelsesmøtet i Det 
norske medicinske Selskap 
15. februar 1961, til et utvalg 
av Norsk overlegeforenings 
medlemmer møtes til feiring, 
mingling (og pittelitt 
 mimring?) og faglig opp-
datering på Grand Hotel 
sensommeren 60 år senere.  

   
Alt er likt, alt er forandret  
400 betalende medlemmer  
i 1963 er blitt til 10 529 med-
lemmer i 2021. Helsevesenet 
har hatt en på alle mulige 
måter formidabel utvikling  
i den samme perioden. Det 
siste mye takket være driftige 
og engasjerte overleger 

gjennom alle disse årene. 
Overlegene ordner opp.   

- Arbeidsoppgavene for 
foreningen har på mange 
måter vært helt like de siste 
60 årene, sier Anne-Karin 
Rime og fortsetter.  

 - Men de har ikke blitt 
mindre viktige med årene, 
og arbeidet med å utvikle 
helsetjenesten stopper  
aldri opp.  

   Når Rime ytrer disse 
ordene er hun leder av Over-
legeforeningen. Og når hun 
takker alle fremmøtte for 

oppmøtet og ønsker god tur 
hjem 24 timer senere, gjør 
hun det som president i Den 
norske legeforening. Den 43. 
i rekken. Det er ganske kult. 

   
Lederskap gjennom tillit 
Når man har bursdag, kan 
man gjøre som man vil. Og 
hva er vel mer naturlig enn  
å starte på topp – og så bare 
fortsette der utover de 
 kommende to dagene?   

Det hele starter med ledelse.  
Ledelse er naturlig nok,  

og per definisjon, noe som 

opptar Overlegeforeningen 
og deres medlemmer. Og det 
er noen, men ikke så mange, 
som jevnlig kjenner på alle 
fasettene av ledelse i den 
grad general Eirik Kristof-
fersen, Norges forsvarssjef, 
gjør.

- Jeg vil ha lojale, men 
ikke lydige medarbeidere. 
Lydige medarbeidere vil 
ikke nødvendigvis si ifra  
om sikkerhetsrisikoer. Det 
er essensielt å melde fra  
om det er noe galt, når man 
jobber i det feltet vi gjør, sier 

Det beste for de beste   
    
 

Overlegeforeningen er 60 år i år. På grunn av rådende omstendigheter  
har større festligheter måttet vente. Men 31. august og 1. september var 
 ventetiden endelig over, og den store feiringen kunne avholdes på Grand Hotel  
i Oslo. I dette reisebrevet kan du gjenoppleve jubileumskurset – fra de beste 
plassene i huset.  

Av Andreas Haslegaard, Kommunikasjonsrådgiver, Samfunnspolitisk avdeling, Den norske legeforening 

år6
1961 - 2021
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general Kristoffersen fra den 
ikoniske Grand-talerstolen.  

Det er et gammelt ordtak 
lydene «Less is more». 
 General Kristoffersens 
 opptreden og presentasjons-
teknikk et godt eksempel på 
dette.

Effektiv formidler
Ingen power point-presen-
tasjon, ingen visuelle hjelpe-
midler eller triks for å holde 
på publikum. Kun tydelig 
formidling av sin ledelses-
filosofi, gjennom betrakt-
ninger og anekdoter fra en 
hendelsesmettet hverdag 
som leder for en styrke-
struktur på nærmere 70 000 
mennesker. 

- Min lederskapsfilosofi er 
oppdragsbasert. Det viktige 
er at oppdragene blir utført, 
etter en kodeks av respekt, 
frihet og mot, beretter gene-
ral Kristoffersen. 

For general Kristoffersen er 
det viktig at han er synlig for 
alle deler av organisasjonen, 
og at de som er i front vet at 
han bryr seg om dem.

- Jeg var på Gardemoen 
for å ta imot de siste soldatene 
våre fra Afghanistan litt 
tidligere i uka. Det betydde 
mye for meg, men enda mer 
for dem.  

General Kristoffersen 
mener Forsvaret og helse-
tjenesten har mye å lære av 
hverandre.  

 - Vi i Forsvaret legger 
utrolig mange planer. Siden 

det ikke er krig, så får vi  
ikke brukt noen av planene  
i praksis. Men vi øver oss på 
å gjennomføre dem, også 
tilpasser vi planene til de 
hendelser som måtte inn-
treffe. 

Det er vanskelig å se for 
seg general Kristoffersens 
lederskapsfilosofi som vide-
re levedyktig uten tillit som 
en sentral komponent. Tillit 
til at jobben blir gjort. Denne 
tilliten står sentral for Over-
legeforeningen også, når det 
kommer til utviklingen av 
helsetjenesten. 

Høl-i-hue-jobber  
og helsetjenesten  
Det er nødvendig med tillit 
til at fagpersoner vet hvordan 
ressursene og kompetansen 
som finnes i helsetjenesten, 
blir brukt riktig. Det vi må 
unngå, er at dyrebare res-
surser brukes til «høl-i-hue-
oppgaver», slik de blir 
 presentert av de to senior-
forskerne Kristine Størkersen 
og Håkon Fyhn, begge fra 
NTNU Samfunnsforskning. 

-  Vi trenger en tillitsrevo-
lusjon i Norge, smeller det 
kontant fra scenekanten. 

OVERLEGEFORENINGEN - 60 ÅR

 «Arbeidet med  
     å utvikle helse-
tjenesten stopper 
      aldri opp»
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Melodien i samtalen mel-
lom de to forskerne er hvor-
dan vi i Norge er i ferd med 
å utvikle et arbeidsliv med 
dokumentasjonskrav på 
hvert minste nivå – og at 
dette går ut over arbeidet. 
Dette gir grobunn for det 
forskerne kaller for «høl-i-
hue-oppgaver», oppgaver 
som ikke gir mening for de 
som må utføre dem.  

- Krav om rapportering og 
papirarbeid står i veien for å 
gjøre jobben på best mulig 
måte, forteller forskerduoen. 

Det store sykehuset  
som ble bygget for lite
Sykehusbygg, og hvordan vi 
i Norge til stadighet bygger 
sykehus som er for små, er 
klassiske small og hard 

talk-tema når Legeforening-
ens medlemmer møtes.  

Sykehuset i Østfold, Kal-
nes, er blitt stående som et 
skrekkens eksempel på hvor 
galt det kan gå. Det ble rett 
og slett bygget for lite, selv 
om advarslene om dette var 
godt kommunisert lenge før 
byggestart. 

- De økonomiske rammene 
har vært svært førende for 
prosjektet som til slutt ble 
gjennomført, sier rådgiver 
Jonas Rusten Wang i Agenda 
Kaupang. Han presenterer 
en helt ny rapport, bestilt 
Overlegeforeningen, om 
prosessen rundt byggingen 
av Kalnes.

Rapporten forteller risikoen 
for at sykehuset skulle bli 
dimensjonert for lite, kom 

fram av både konseptrap-
porter og annet saksunder-
lag. Likevel opererte pro-
sjektet med svært optimist - 
iske forutsetninger. Dette 
for å kunne forsvare at syke-
husbyggingen kunne gjen-
nomføres – innenfor de 
økonomiske rammene  
som ble gitt. 

  
Beredskap er  
å begrense sårbarhet 
Mens feiringen skrider frem 
her på Grand Hotel, tikker 
det inn pushvarsler om 
økende smittetrykk og andre 
covid-19-relaterte bekym-
ringer på telefonen. Vi er 
fortsatt i en pandemi, og om 
enn forhåpentligvis på opp-
løpssiden. Men når kommer 
den neste store helsekrisen? 

Vi vet ikke når, men vi vet at 
den kommer.  

  - Ofte sier man at «dette 
kunne vi ikke forutsett» når 
det skjer noe uventet. Jeg er 
uenig i det. Jo, det kan vi! 
Jeg mener vi kan planlegge 
for det aller meste, prokla-
merer Cecilie Daae, admi-
nistrerende direktør i Helse 
Nord. 

-  Sårbarhet handler mye 
om være avhengig av noe. 
Det være seg personell, 
kompetanse, IT-systemer, 
legemidler, eller noe helt 
annet som plutselig kan bli 
borte, forteller Daae som 
trekker frem cyberangrep 
som en særskilt bekymring. 

-  Hvis noen angriper vår 
IT-infrastruktur, så er vi 
veldig sårbare. 

OVERLEGEFORENINGEN - 60 ÅR

Noen av foredragsholderene på jubileumskurset
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Det Karolinska konsulenthus 
Sårbarhet som følge av av-
hengighet til ressurser og 
personell oppsummerer 
godt innlegget fra de svenske 
gravejournalistene Anna 
Gustafsson og Lisa Röstlund 
fra avisen Dagens Nyheter.  

For noen år siden avslørte 
de hvordan konsulentsel-
skapet Boston Consulting 
Group (BCG) fintet seg inn  
i utviklingsarbeidet ved 
Karolinska Universitets-
sjukhuset. I prosessen 
 loppet de sykehuset for 
summer i milliardklassen 
gjennom diffuse fakturaer. 

 - De solgte inn et helt nytt 
organisasjonskonsept som 
skulle redde det svenske 
helsevesenet, sier de to 
 journalistene over Zoom  
fra Stockholm. 

Verdibasert behandling, 
het det og fremstår, på en  
og samme gang, som uhyre 
enkelt og fantastisk kompli-
sert. Omtrent som et vel-
dreid scientologi-konsept, 
hvis du spør du denne 
 skribenten. 

Déjà vu med Riksrevisjonen 
Et innlegg fra Riksrevisjonen 
minner oss om at konsulent-
drevne prosesser i helse-
vesenet ikke er noe som kun 
kan skje i våre naboland. 

Prosjektlederne Joachim 
Sandnes og Camilla Gram 
drar Grand gjennom de 
viktigste funnene i en revi-
sjonsrapport fra juni i år, om 
Direktoratet for e-helse og 
det store, digitale samhand-
lingsprosjektet Akson. 

 - Innleide konsulenter 
hadde stor påvirkningsmu-
lighet for hvordan arbeids-
oppgavene skulle løses, 
forteller de to, og tegner et 
nærmest utrolig bilde av et 
direktorat som lente seg 
tungt på innleide ressurser 
for å løse kjerneoppgaver. 

  
Tilbake til fremtiden for 
Overlegeforeningen 
Når vi nå begynner å nærme 
oss slutten på dette reise-
brevet, er det naturlig å se 
fremover. Hvor er Overlege-
foreningen om 60 år? Selv 
om mange av arbeidsopp-

gavene nok vil være like i 
2081 som de var i 1961 og 
fortsatt er i 2021, så vil det 
skje store endringer.  

Prodekan Brita Pukstad, 
fra fakultet for medisin og 
helsevitenskap ved NTNU, 
trekker frem hvordan lege-
rollen er i voldsom utvik-
ling, og kravene til legene 
forandrer seg raskt.  

-  Det er behov for kompe-
tanse utover medisinsk 
kompetanse. Datahånd-
tering, innovasjon og ny-
tekning blir svært viktig 
fremover, sier Pukstad, som 

mener begrepet hybridleger, 
leger som mestrer både 
teknologi-og databiten og 
det medisinske, er kommet 
for å bli. 

Når vi møtes igjen til 
 feiring om 60 år, vil det være 
en sal full av hybridleger og 
AI-roboter? Tiden vil vise. 
Men det som er sikkert, er  
at Overlegeforeningen vil 
bestå og ha stor betydning 
for utviklingen av helsetjen-
esten også de neste 60 år. 
For vi gir oss aldri.  •

OVERLEGEFORENINGEN - 60 ÅR
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Anestesilegen, som til daglig jobber 

på Bærum sykehus, er utnevnt til 
ridder av 1. klasse av Den kongelige 
norske St. Olavs Orden. Hun mottar 
utmerkelsen for hennes innsats for 
norsk klinisk samfunnsmedisin,  
og fredag ble hun hedret.

Lang merittliste både  
nasjonalt og internasjonalt
Jannicke Mellin-Olsen blir hedret  
for hennes mangeårige innsats i både 
nasjonalt og internasjonalt arbeid. Hun 
har blitt omtalt som en «medisinsk 
globetrotter».

Blant de internasjonale oppdragene 
står hennes presidentverv i World 
Federation of Societies of Anesthesio-
logists (WFSA) høyt. I fire år var hun 
leder for 500.000 anestesileger i 150 
land, et verv hun avsluttet i 2020.

I Norge har hun vært aktiv i Legefor- 
eningens tillitsapparat og en på driver 
for å styrke den fagmedisinske aksen.

- I Legeforeningen har jeg vært opp-
tatt av at vi ikke bare skal være en fag-
forening, men jobbe for å styrke det 
faglige nivået, forteller Jannicke 
 Mellin-Olsen.

- Vi må lære av feil
I pasientsikkerhetsarbeid har Mellin- 
Olsen vært opptatt av at man skal finne 
rotårsakene til pasientskader, og gjen-
nom det lære - og så bygge barrierer 
for unngå at det skal skje igjen.

- Dette ledet meg inn i arbeidet for å 
få opprettet en undersøkelseskommi-
sjon for helsetjenesten, som helse-
minister Bent Høie fikk opprettet.  
Åpenhet er nødvendig. Når pasienter 
skades, må vi være ærlige overfor pasi-
ent og pårørende og ta vare på dem og 
også involvert helsepersonell, forteller 
Jannicke Mellin-Olsen.

Glad i Bærum sykehus
Bærum sykehus er ikke bare hennes 
kjære arbeidsplass, men det er også 
lokalsykehuset hennes. Hun er opp-
vokst i Bærum og gjennom det hatt  
et livslangt forhold til sykehuset.

- Jeg begynte å jobbe på Bærum 
sykehus første gang i 1992, var tilbake 
og jobbet der igjen en periode mellom 
1995 og 1997. Men siden 2002 har jeg 
vært fast på Bærum sykehus. Der trives 
jeg utrolig godt. Selv om det ikke er et 
universitetssykehus, har jeg sett verdien 
av at det er mye breddekompetanse i 
veggene der. Jeg synes Bærum sykehus 
er et helt fantastisk sykehus og helt passe 
stort å jobbe på. Og mange dyktige og 

trivelige mennesker å jobbe sammen 
med, smiler Jannicke  Mellin-Olsen.

Gjennomført 45 maraton
- Jeg jobber mye og har brukt mye  
tid på å reise rundt i verden i faglig 
sammenheng og ferie. Jeg får påfyll og 
klarer tankene ved å bevege meg. Jeg 
har fullført 45 helmaraton, men det 
kan jeg ikke drive med lenger etter at 
en hamstringsskade. Men jeg er i skogen 
en mil om dagen, forteller Mellin-Olsen.

- Gjør en forskjell
Lisbeth Sommervoll, administrerende 
direktør i Vestre Viken HF, er full av 
lovord om Jannicke Mellin-Olsen.

Varm feiring av ridder Jannicke
Jannicke Mellin-Olsen er utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs orden.  
Fredag 10. september mottok hun ordenen under en seremoni i Oslo.
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Av Kommunikasjonsavdelingen, Vestre Viken
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- Det er en del mennesker som gjør 
seg bemerket. Noen utmerker seg til og 
med. Men det er få som faktisk gjør en 
forskjell, og som setter spor etter seg. 
Jannicke Mellin-Olsen er et slikt 
 menneske, forteller Sommervoll, som 
fortsetter:

- Jeg er stolt over å få lov til være en 
bitte liten del av dette.  Stolt over at det 
er i Vestre Viken og Bærum sykehus 
Jannicke har sitt arbeidssted. Det er 
veldig få mennesker som tildeles St 
Olavs orden av 1. klasse, og det skal 
henge høyt. Dette er et ugjendrivelig 
bevis for at du i ditt liv har oppnådd 
helt usedvanlige ting. Vi gratulerer  
så mye!, sa Lisbeth Sommervoll til 
Jannicke Mellin-Olsen.

Klinikkdirektør Trine Olsen på 
 Bærum sykehus gratulerer sin trofaste 
ansatt med utnevnelsen.

- Gratulerer til Jannicke med velfor-
tjent og ærefull utnevnelse. Hun møter 
oss kollegaer med varme, humor og 
hjertelig stort engasjement. Særlig er 
Jannicke opptatt av å se menneskene i 
systemene hun går inn og bidrar til å 

ivareta både pasienter og kollegaer. 
Med sin innsats gjør hun en stor for-
skjell for mange, både lokalt og inter-
nasjonalt. Inspirerende viser Jannicke 
også vei for oss andre. Alle skulle hatt 
en Jannicke på lag, sier Trine Olsen.

Toril Morken er overlege på Bærum 
sykehus, foretakstillitsvalg og kollega 
til Jannicke Mellin-Olsen gjennom 
mange år.

- Det er nesten ikke til å fatte hvor 
mye Jannicke har klart å gjøre for an-
dre. I tillegg til alt hun har utrettet som 
en god anestesilege gjennom et langt 
legeliv på Bærum sykehus har hun 
gjort utrolig mye for at verdens fattige 
også skal  få samme hjelp som vi tar for 
gitt når vi blir operert eller er skadet, 
sier Morken.  •

Her mottar Jannicke Mellin-Olsen diplomet fra kansellisjef Mette Tverli fra Slottet

JANNICKE MELLIN-OLSEN

•   Lege- og spesialistutdannet  
fra NTNU med folkehelseut-
dannelse fra Göteborg.

•   Har vært medisinsk sjef for 
Midtøsten, Afrika og Europa  
i MedAire, Inc som behandler 
folk som blir syke på fly.

•   Den første kvinnelige legen  
som fullførte førstegangstjen-
esten i Forsvaret, de skjedde i 
FNs fredsbevarende styrker i 
Libanon. Da hun så soldater  
fikk problemer i ettertid,  
startet hun Trøndelag FN- 
veteranforening og ble senere 
visepresident i Norges FN- 
Veteranforbund, nå NVIO.

•   Har jobbet for Røde Kors i 
 Pakistan med afghanske mine-
skadde, samt i Serbia med 
 ambulansetjenesten.

•   Tidligere leder for Norsk 
 anestesiologisk forening, 
 president European Board of 
Anaesthesiology og sekretær 
European Society of Anaest-
hesiology.

•   President i verdensføderasjonen 
for anestesilegeforeninger 
(WFSA)

•   Æresmedlem i anestesilege-
foreninger i ni land.

•   Glad i løping: Løpt 45 maraton  
i mange land – også vært norsk 
veteranmester.

•   Arbeidet fast på Bærum sykehus 
siden 2002

Teksten er forkortet. Lese hele artikkelen her:
Varm feiring av ridder Jannicke - Vestre Viken
https://vestreviken.no/om-oss/nyheter/varm-feiring-av-ridder-jannicke
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MARTE INGEBORG SÆTHER
Spesialitet: 
Revmatologi
Arbeidssted: 
Martina Hansens Hospital
Kontaktinfo:
HTV Spekter område 13
martesae@gmail.com
40873849

Presentasjon av  
tillitsvalgte for overlegene
 

Styret i Overlegeforeningen ønsker å presentere de enkelte tillitsvalgte rundt  
om i landet fortløpende. Dette for at dere medlemmer lettere kan vite hvem de er  
og hvordan få kontakt med de.

IDAR FÆHN BREKKE
Spesialitet: 
Ortopedisk kirurgi
Arbeidssted: 
Diakonhjemmet sykehus
Kontaktinfo:
idarfb@gmail.com
90839960

JOHN MULLEN
Spesialitet: 
Psykiatri
Foretak/Sykehus: 
Helse Stavanger
Kontaktinfo: 
john.mullen@sus.no
90086375

Foto: copyw
right

Har du bistilling? Har du registrert det?
Mange overleger har bistillinger ved universitet eller høyskoler, men det er  
erfaringsmessig få som registrerer dette.

Mange overleger har bistilling ved 
universitetene, men det er dessverre 
få som registrerer dette i medlemsre-
gisteret. Vi opp fordrer derfor alle 
våre medlemmer til å oppdatere 
medlemsregisteret når de har slike 
bistillinger.
 

Fremgangsmåte:
Alle endringer kan gjøres ved å  
logge inn på legeforeningen.no, velge 
«Min side» på toppmenyen. Velg 
deretter fanen «Arbeidsforhold»  
og trykk på «Legg til stilling».  
Arbeidsforhold som overlege 
 registreres ved å velge stillingstypen 

'Ledende stilling i spesialisthelse-
tjenesten'. Arbeidsforhold som 
 forsker registreres ved å velge 
 stillingstypen 'Forskerstillinger'.
Spørsmål om registrering av 
 arbeidsforhold og kontaktinforma-
sjon på Min side, kan rettes til  
medlem@legeforeningen.no
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Av Arne Laudal Refsum, overlege, medlem av redaksjonskomitéen››

Arbeidsmiljøundersøkel-
sen var i regi av arbeids-

giver, mens pasientsikker-
hetsundersøkelsen var i  
regi av Helsedirektoratets  
«I Trygge Hender» kampanje. 
Det var en styringsgruppe i 
Direktoratet for denne under- 
søkelsen. Legeforeningens 
representant i denne gruppen 
var tidligere generalsekretær 
Geir Riise. Han tok opp at vi 
ønsket å kunne få ut resul-
tater for legegruppen sær-
skilt, også på nasjonalt nivå. 
Det har vi ikke fått til.

Nå er ansvaret for under-
søkelsen flyttet til RHFene, 
og det er Helse Vest som 
koordinerer og sammen-
stiller svarene. De vil/kan 
ikke ta ut de svarene vi 
 ønsker. Det kan tas ut svar 
på organisasjonsnivå, for 
eksempel akuttmottaket i 
Førde. Men for det første er 
det jo slik at legene jobber 
på tvers av slike organisa-
sjonsnivå, vi er ikke bare i 
mottak, men på post, polikli-
nikk og for eksempel 
 operasjon.

Videre er det slik at for 
Legeforeningen og Norsk 
overlegeforening har det 
stor betydning å få resul-
tatene på nasjonalt nivå for 
legegruppen og overlege-

gruppen. Er det problem-
stillinger som går igjen i 
hele landet, og som vi som 
fagforening burde ta opp 
med Spekter/Virke, Helse-
direktorat eller departement?

Helse Vest svarer:  
«Vi har ikke datagrunnlag 
for å rapportere på yrkes-
gruppenivå. Verken nasjo-
nalt, regionalt eller per 
 helseforetak. Det innebærer 

at vi rett og slett ikke har 
tilgjengelig datagrunnlag  
for dette.»

Jeg tenker: Skal vi i det 
hele tatt prioritere å delta? •

Forbedringsundersøkelsen 
- er det verd å delta ?

Godt arbeidsmiljø for de ansatte gir god pasientbehandling. Sies det.
Derfor ble sykehusenes arbeidsmiljøundersøkelse slått sammen med  
Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen til Forbedringsundersøkelsen.  
Dette skulle være 2 sider av samme sak. Der er imidlertid problemer  
med å få ut ønskede svar fra resultatene.
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Rigshospitalet i København bryter 
stillheten med en egen podcast 

«Svært at tale om på Riget»1. En av 
episodene i år heter «Ufejlbarlig pr 
definition». Den tar opp hvordan det 
råder en illusjon av perfeksjon, man 
skal kunne alt. Normen «Begå ingen 
feil, og hvis det skjer, er det du som  
er ansvarlig» lever fortsatt i beste vel-
gående. Forventningen om ufeilbarlighet 
er ikke bare noe som preger legekulturen. 
Også pasientene og pårørende, systemer 
og politikere, er med på å opprettholde 
denne forventningen. Det må tas et 
oppgjør med illusjonen om perfeksjon, 
er budskapet. Vi må forholde oss til 
realiteten, at vi ikke er ufeilbarlige.  
Slik kan vi snakke om feil for at ikke 
uønskede hendelser skal gjenta seg. 
Dette er nødvendig for å finne og 
 utbedre systemårsaker. 

Fra Danmark kommer også face-
book-kampanjen «Det kunne vært 
meg». Den vil øke åpenhet om feil,  
og viser til at feilen like gjerne kunne 
vært gjort av meg. Dette har i år vært 
tema i en rekke forskjellige medier 
også i Norge: NRK2 , Legeprat3, Syke-
pleierpodden4, fagtidsskrifter5, Face-
book. Det synes vi er veldig positivt.  
Vi hadde en kronikk5 i Dagens medisin 
hvor vi avslutningsvis oppfordret ledere 
og erfarne kollegaer til å lede an med 
«Det kunne skjedd meg». Vi takker for 
anledningen til å reflektere over over-
legenes særlige rolle når det gjelder å 
skape en kultur preget av åpenhet. Kan 
2021 bli et gjennombruddsår når det 
gjelder åpenhet om uønskede hendelser?

Psykologisk trygghet og hierarki
Åpenhet krever psykologisk trygghet. 
Psykologisk trygghet er en oppfatning 
om at man kan ta opp bekymringer, 
komme med forslag og innrømme feil, 
uten at det får negative konsekvenser 
for en eller man blir brakt i forlegenhet. 
Høy psykologisk trygghet har sammen-
heng med en lang rekke variabler som 
positivt ytringsklima, engasjement og 
kvalitetsforbedring.  

Opplevd psykologisk trygghet varierer 
mellom grupper, innad i grupper, og 
mellom profesjoner. Nembhard og 
Edmondson7 finner i en studie av ny-
fødtintensivavdelinger at leger som 
gruppe har høyest grad av psykologisk 
trygghet, foran sykepleiere og andre 
helseprofesjoner. Hvis lege-ledere 
oppmuntrer de andre til å komme med 
innspill, kan imidlertid disse statusfor-
skjellene reduseres. Dermed blir det 
mer åpenhet. Ikke overraskende, men 
det understreker betydningen av at de 
med høyere status går foran. Et annet 
grep som Edmondson er opptatt av, er 
en de-stigmatisering av feil, som «Det 
kunne skjedd meg» er et uttrykk for.

Rollemodeller og oppgjøret  
med ufeilbarlighetskulturen
En svensk studie8 om «legekultur» 
finner at ufeilbarlighet er et viktig 
element. Det er «verdier og normer 
med forventninger om legers ufeil-
barlighet … (som) oppleves som en 
byrde, og legene beskriver stillheten 
som oppstår som konsekvens av mot-
viljen mot å diskutere feil….».  Dette 

begrenser mulighetene for organisa-
torisk læring og systemendringer. 

Det som er spesielt interessant for 
oss her, er at de yngre legene nevnte 
hvor positivt de opplevde det da mer 
erfarne kollegaer snakket om feil de 
hadde vært involvert i. Rollemodell- 
effekten kan ikke undervurderes. Både 
den nylig avdøde bautaen innen psyko-
logi, Albert Bandura, og grand-old-man 
innen organisasjonskultur, Edgar 
Schein, har lagt avgjørende vekt på 
betydning av rollemodeller når det 
gjelder læring og kulturbygging.

Endring underveis, men går det fort nok?
I artikkelen med den treffende tittelen 
«Is Imperfection Becoming Easier to 
Live with for Doctors?» finner Førde 
og Aasland9  større åpenhet sammen-
lignet med tidligere. Flere leger oppga 
å ha vært involvert i alvorlige pasient-
skader og å ha meldt slike hendelser. 
Endringen settes i sammenheng med 

Overleger som kulturledere
Overleger kan spille en viktig rolle i å skape åpenhet 
i helsevesenet og endre «ufeilbarlighetskulturen». 
Hvilke grep kan man ta for å få til dette?

Av Joy Buikema Fjærtoft, Organisasjonspsykolog, prosjektleder, avdeling for 
kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, Helsedirektoratet

Joy Buikema Fjærtoft,  
prosjekt leder, for blant annet  

«Når skaden er skjedd  
– ivaretakelse av  pasienter, 

 pårørende og med arbeidere etter 
uønskede  hendelser», i Avdeling 

for  kvalitetsforbedring og pasient-
sikkerhet, Helsedirektoratet. 

 Organisasjonspsykolog og  
 tidligere ansatt ved  

Oslo universitetssykehus.
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en større vektlegging av systemårsaker, 
et prinsipp som pasientsikkerhetsar-
beidet har fremmet. På tross av noe 
større åpenhet var det allikevel en 
ganske stor andel (25%) som ikke 
 opplevde støtte fra sine kollegaer. 

Gruppedynamikk – hvordan man 
blir møtt, kollegaers reaksjoner - 
 bygger eller undergraver psykologisk 
trygghet og en åpenhetskultur. Det 
finnes mange typer arbeidsfellesskap, 
fra giftige miljøer hvor kollegaer hus-
ker og til og med bruker feil mot en, til 
fantastisk lærende og ivaretakende 
miljøer. Det er avhengig av kulturen.

Verdier og normer er grunnelement-
ene i kultur. Verdiene er det som er 
avgjørende viktig for oss.  Det kan være 
ufeilbarlighet/flinkhet, eller åpenhet 
og læring, for eksempel. Normene 
bygger på verdiene og spesifiserer 
atferdsreglene for hvordan man skal te 
seg. Det kan være «Begå ingen feil og 
hvis du gjør det, hold det for all del for 
deg selv » eller «Vi skal dele og lære av 
våre feil og suksesser.» Det kan være 
utrolig vanskelig å se sin egen kultur. 
Men de fleste har ideer om hvordan 
man ønsker ting kunne være. Å definere 
sammen med sine kollegaer ønsket 
kultur, å diskutere hvilke verdier og 
normer man mener bør prege arbeids-
fellesskapet, kan fremskynde ønsket 
endring.  •

Uttalelser under er fra overlegene som er 
med i prosjektet «Når skaden er skjedd»

Uttalelsene er fra overlegene i 
 prosjektet Når skaden er skjedd  

– ivaretakelse av pasienter, pårørende 
og medarbeidere etter uønskede 

hendelser: 

Jannicke Mellin-Olsen  
overlege anestesiologi Bærum sykehus, 

Immediate Past President World 
 Federation of Societies of Anaesthesio-

logists, styremedlem Patient Safety 
Movement Foundation.

Karin Rø  
PhD, MHA. spesialist i arbeidsmedisin, 

seniorforsker ved LEFO-Lege-
forskningsinstituttet og rådgiver ved 

Ressurssenter Villa Sana, Modum Bad.

Ellen Tveter Deilkås 
PhD i Pasientsikkerhetskultur, 

 Spesialist i indremedisin, overlege og 
helsetjenesteforsker på Akershus 

 Universitetssykehus og seniorrådgiver 
i Helsedirektoratet.

Olav Røise
Forskningsleder og professor ved 

 Ortopedisk klinikk OUS/UiO, 
 modulleder for medisinstudiet modul  

3 UiO og professor UiS. Styreleder 
Norsk pasientforening.
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Jannicke Mellin-Olsen
«Kulturen kommer oven-
fra, like fra helsemi-
nisteren. Vi som er eldre og 
erfarne, har ansvar som 
rollemodeller. Feil skjer 
også med de flinkeste kol-
legene dersom forholdene 
ligger til rette for det. Vi 
må oppsøke og støtte kolle-
ger som opplever feil, slip-
pe trollet ut i solen.»

Karin Rø
«Legers redsel for å gjøre 
feil stjeler mye tid og ener-
gi på jobb. Å fortelle om 
frykten til en Støttekollega 
eller på Villa Sana hjelper 
en å innse at dette er van-
lig, og gjør det lettere å 
snakke med kolleger om 
temaet. Frykten blir min-
dre truende.» 

Ellen Tveter Deilkås
«Organiserte møter som gir 
tid til å snakke sammen om 
uønskede hendelser og 
hvordan rutiner og arbeids-
prosesser fungerer og er 
organisert gir anledning til 
å bygge relasjoner og trygg-
het, også på tvers av avde-
lingsgrenser og kompetan-
senivå. «Kjennskap gir 
vennskap».»

Olav Røise
«Bare de flinkeste kommer 
inn ved legestudiet. Vi 
trenger flinke leger og er 
takknemlig for at det er 
slik, men med «flinkhet» 
følger forventninger om at 
man kan alt, som er med å 
bygge illusjonen om ufeil-
barlighet. Åpenhetskultu-
ren må bevisst bygges helt 
fra studiestart.»  



Ofs landsråd hadde møte mandag 30. august 2021 og der ble styrevalget fullført  
med dette resultatet:

Geir Arne Sunde, leder, Helse Bergen Haukeland
Ståle Clementsen, nestleder, Akershus universitetssykehus
Christian Grimsgaard, styremedlem, Oslo universitetssykehus
Mathis Andreas Heibert, styremedlem, Helse Nord-Trøndelag, Namsos
Marie Skontorp, styremedlem, Helse Stavanger
Lindy Jarosch-von Schweder, styremedlem, St. Olavs Hospital
Solveig Nergård, styremedlem, Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø
Frida Andræ, styremedlem, Nordlandssykehuset HF Bodø
 
Christel B. Eriksen, 1. varamedlem, Helse Finnmark Alta
Vivi Bakkeheim, 2. varamedlem, St. Olavs Hospital
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Ofs landsråd i Legenes hus
Foto: E
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Skal du behandle  
mCRC med EGFR-hemmeren 
panitumumab og trenger 
informasjon?

VECTIBIX ER INDISERT til behandling av voksne pasienter 
med metastatisk kolorektalkreft (mCRC) med villtype  
RAS i førstelinjebehandling i kombinasjon med FOLFOX 
eller FOLFIRI. I andrelinjebehandling i kombinasjon med 
FOLFIRI for pasienter som har fått førstelinjebehandling 
med fluoropyrimidin-basert kjemoterapi (ekskludert 
irinotekan). Som monoterapi når kjemoterapiregimer 
med fluoropyrimidin, oksaliplatin og irinotekan har 
sviktet.1

RAS VILLTYPE (KRAS og NRAS) må være bestemt før 
initiering av behandlingen. Mutasjonsstatus bør fastslås 
av et erfarent laboratorium, som benytter validert 
testmetode for påvisning av KRAS-(ekson 2, 3 og 4)  
og NRAS-mutasjoner (ekson 2, 3 og 4).

Lær mer om behandling med Vectibix®  
og bestill materiale: 

Referanse:  
1. Vectibix® (Panitumumab) Felleskatalogtekst, 22.10.2019
2. Rammeavtale LIS 2107 Onkologi (https://sykehusinnkjop.no/avtaler-legemidler/onkologi#anbefalinger--avtaleprodukter) 
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Hold telefonens kamera over qr-koden  
for å komme til landingssiden eller besøk 
cloud.amgenmail.eu/egfr-behandling

ANBUD: Fra oktober 2021 er Vectibix® (panitumumab) rabattert og 
rangert som 1. valg i anbud LIS 2107, Onkologi (Gastrointestinalkreft).2

Anbefalt dose: 6 mg/kg kroppsvekt gitt hver 14. dag (q2w).

Anbefalt infusjonstid er ca. 60 minutter. Dersom den  
første infusjonen tolereres, kan påfølgende infusjoner 
administreres i løpet av 30-60 minutter. Doser >1000 mg 
skal administreres i løpet av ca. 90 minutter.

Utvalgte bivirkninger og viktige forsiktighetsregler:
• Dermatologiske reaksjoner og bløtvevstoksisitet
• Elektrolyttforstyrrelser/hypomagnesemi
• Det er sett forkortet progresjonsfri overlevelsestid og 

økt dødelighet hos pasienter som fikk panitumumab  
i kombinasjon med bevacizumab og kjemoterapi.

Kontraindikasjoner: Tidligere alvorlig eller livstruende 
overfølsomhet for innholdsstoffene. Interstitiell pneumonitt 
eller pulmonal fibrose. Kombinasjon med kjemoterapi som 
inneholder oksaliplatin, er kontra indisert hos pasienter med 
mutert RAS mCRC eller med en ukjent RAS mCRC-status. 

Pakninger, priser og refusjon: 
Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning R.Gr.C

Se Felleskatalogen for mer informasjon.

Styrke Pakning Pris (kr)

20 mg/ml 5 ml (hettegl.) 119031 4734,60 

20 ml (hettegl.) 119053 18829,70

Amgen Norge,  Munkedamsveien 45F, 0250 Oslo, telefon 23 30 80 00

AMGE0033_Vectibix ann_Overlegen_210x260.indd   1AMGE0033_Vectibix ann_Overlegen_210x260.indd   1 15.09.2021   08:2915.09.2021   08:29
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Godt arbeidsmiljø virker 
I de 12 årene jeg var generalsekretær i Legeforeningen hadde jeg mange  
samtaler med leger og ledere om arbeidsmiljø og trivsel. Jeg har møtt  
kolleger i alle deler i yrkeskarriere løpet. Fra de relativt unge til de med lang 
fartstid. Jeg har hatt god mulighet til å reise rundt og besøke sykehus og 
 legekontorer. Møtt kolleger i en travel klinisk hverdag på arbeidsplass  
og på interne og eksterne seminarer.  I og med at mye  av min yrkesbakgrunn 
er fra arbeidsmedisinen har spørsmål om ledelse, organisering, arbeidsmiljø, 
partsforhold på arbeidsplass vært av ekstra interesse for meg.  
Min erfaring er at kollegene har vært opptatt av det samme. 

Av tidligere generalsekretær Geir Riise

OVERLEGEN 3-202148

Jeg mener at arbeidsmiljøet er en 
nøkkel til verdiskaping og det å 

gjøre jobben bedre sammen.  Jeg har 
truffet mange dedikerte og flinke leger 
som brenner for faget, pasienten, kva-
liteten og pasientsikkerheten. Dette 
sterke engasjementet er kanskje den 
viktigste ressursen i pasientens helse-
tjeneste. I praksis har jeg erfart hvor 
viktig ledelse og arbeidsmiljø er for å 
lykkes med gode pasientforløp og det å  
ha en sterk læringskultur med tillit og 
anerkjennelse. En ledelse som lykkes 
- har godt samarbeid med tillitsvalgte 
og følger opp bekymringer tidligst 
mulig.  Suksessen ligger i å lytte av  og 
følge opp det som kommer opp i kon-
takten/dialogen mellom ledelse og 
tillitsvalgte. Det er viktig at ledelsen 
viser anerkjennelse og setter pris på 
tilbakemeldinger på ting som kan gjøres 
bedre. En god dialog med tillitsvalgte 
og ansatte gir også ledelsen flere lys  
på «dashbordet» for å lede best mulig. 
Start med noe så enkelt som å hilse om 
morgenen, bry seg om innspill som 
kommer og by litt mer på seg selv. 
Ledelse har et ansvar for å gå foran og 
bygge en slik kultur. Ansatte har et 
medvirkningsansvar. Ingen skal kunne 

være sur som ei mugge hele dagen, det 
bygger ikke trivsel og tillit.  Sats på god 
samhandling og rutiner som under-
bygger at lagets samlede kompetanse 
brukes best mulig. Alt dette har betyd-
ning for det sterke engasjementet for 
faget og pasientene.    

Toppledelse avgjør
En annen ting jeg har erfart er betyd-
ningen av at «all trappevask starter 
øverst». Skal ledere (her også legeledere) 
lykkes må betydningen av godt ar-
beidsmiljø være forankret helt til 
topps. Styret må etterspørre og vise 
engasjement og interesse for arbeids-
miljøspørsmål. Dette er viktig fordi 
arbeidsmiljøet er inngangsporten til det 
å få til god kvalitet og pasientsikkerhet. 
Administrerende direktør bør sammen 
med styrets leder sette arbeidsmiljø  
på dagsorden på styremøtene. Ikke 
bare en gang i året, men helst på hvert 
styremøte. Før jeg startet som general-
sekretær arbeidet jeg mye med HMS 
inn mot mellomstore og store virksom-
heter. En fellesnevner for de virksom-
heter som bruker arbeidsmiljø til å 
forebygge sykefravær, skader og uøn-
skede hendelser, var å forankre alt i 

toppledelsen med godt partsarbeid og 
støtte til sine ledere. I de deler av helse - 
tjenesten hvor det har skjedd, har også 
mange ting blitt bedre. Fordi det opp-
leves enklere og tryggere å si fra. Det 
skal være trygt å si fra om vanskelige 
saker for å lære, uten å være redd. 
Professor i psykologi, Ståle Einarsen, 
ved Universitetet i Bergen har sagt det 
godt. «Kloke folk gjør kloke ting, når 
man ikke er redd. Kloke folk gjør ukloke 
ting, når man er redd». Skal man få det 
til er toppledelsens engasjement og 
forpliktelse avgjørende.   

En toppleder bør alltid sitte i AMU 
og delta sammen med de ansatte for  
å finne felles løsninger.Arbeidsmiljø-
arbeidet må være en tydelig og integrert 
del av ledelse på alle nivåer. Hvis ikke 
topp ledelsen er motivert eller interessert, 
nytter det lite hva som gjøres utover i 
organisasjonen. Min erfaring er at uten 
toppledelsens engasjement stopper det 
hele opp. Toppledelsens synlighet er 
helt avgjørende, noe jeg har erfart i 
min tid i generalsekretærstolen.

Åpenhet og læring
Min erfaring er at de som satser på 
medvirkning, god organisering og tillit 

Of representerer også spesialister i lederstillinger      og markerer dette med å etablere en egen spalte. 
Her inviterer vi medlemmer i lederstillinger til å reflektere      over tema spesielt relevante for denne gruppen fremover.
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kommer lengst. Samtidig bør temaer 
som omhandler arbeidsmiljø, gjerne 
også medvirkning og det å bygge gode 
lag, være oppe på ledermøtene. Her bør 
det etterspørres aktivitet og resultater. 
Anerkjenne de lag som får ting til. Og 
ikke minst. Gi støtte og hjelp til ledere/
legeledere slik at man ikke opplever å 
bli stående alene med vanskelige saker. 
Mange henvendelser til Legeforeningen 
i min tid gikk akkurat på manglende 
støtte. Gi støtte og hjelp der det behøves. 
Det er viktig å unngå usikkerhet blant 
ansatte og ledelse. «Å bry meg om 
mine medarbeidere og få ting til 
sammen, er noe av det viktigste jeg gjør», 
sa en bedriftsleder til meg en gang jeg 
jobbet som bedriftslege. Ansvaret for 
arbeidsmiljøet kan ikke delegeres. De 
som klarer kvalitetskravene best, er de 
som satser på åpenhet og læring av feil 
uten å lete etter syndebukker. Men 
som ser på slike hendelser som en 
mulighet til hele tiden å bli bedre.  

Å lytte til legene
Å lytte av hva leger og legeledere erfarer 
i det daglige er en effektiv måte å bli 
bedre på, dersom det følges opp i det 
daglige.  Det er viktig at ForBedrings-
undersøkelsene også omfatter legenes 
arbeidssituasjon på avdelingene, noe 
som det er vanskelig å hente ut nå. Den 
viktigste kunnskapen sitter der hvor 
det kliniske arbeidet foregår, og i møtet 
mellom pasient og lege. En viktig 
kunnskapsbase for sykehuset, legekon-
toret og helsetjenesten. Utfordringene 
er mange i pasientsikkerhetsarbeidet.  
I 2019 var det i 12.4 prosent av alle 
somatiske sykehusinnleggelser en 
personskade. Samme år opplevde 2.1 
prosent av alle inneliggende pasienter 
en skade knyttet opp til legemidler.  
Det er viktig å lytte til legene, som 
erfarer om verktøykassa er stor nok  
til å gjøre jobben. Det gjelder alt fra  
om nødvendig medisinsk teknologi er 
tilgjengelig, om de fysiske og psyko-
sosiale arbeidsmiljøforholdene er til-
fredsstillende, om rutinene fungerer  

og om leger kan skrive ut de medisiner 
som finnes tilgjengelig og som kan gi 
økt livskvalitet og livslengde for pasient. 
Legers trivsel på arbeidsplass er nært 
knyttet opp til om vi kan hjelpe pasienten 
best mulig ut fra medisinsk kompetanse 
og erfaring. En viktig erkjennelse for 
all organisering og ledelse. Det kom 
også ofte fram når jeg møtte kolleger 
som på en eller annen måte merket 
slitasje fra jobben på egen helse.  

Å bry seg om hverandre  
– finne felles løsning
Jeg opplever at det er økende interesse 
for betydningen av godt arbeidsmiljø i 
hele helsetjenesten. Legeforeningen 
har sammen med Of og flere av 
foreningsleddene bidratt til at betyd-
ningen av arbeidsmiljø er satt på 
 agendaen og fulgt opp. Å bry seg om 
hverandre, gi støtte og hjelp når det 
behøves, er viktig. I Legeforeningens  
formålsparagraf står det at vi skal verne 
om medlemmenes fysiske og psykiske 
helse.  Det kan vi gjøre ved å ha en god 
kollegastøtteordning, gi hjelp og støtte 
til kolleger som sliter eller ved å ha 
gode hjelpetilbud ved Villa Sana og 
Trasoppklinikken. Men det alene er 
ikke tilstrekkelig. Det er viktig å bry 
seg om hverandre på arbeidsplassen,  
ta opp vanskelige saker før disse blir 
belastende. Ha god dialog mellom legene 
og med tillitsvalgte. Ha evne og vilje til 
å ta ting opp og kreve at tingene løses. 
Det gjelder både for leger og legelede-
re. Da er det viktig å oppleve ytrings-
frihet og interesse fra ledelsen om at 
vanskelig saker skal tas opp. Så raskt 
som mulig. Gjerne satt opp som en 
rutine, slik at alle involverte vet hva 
som skal gjøres uten unødvendig opp-
hold. Vanskelige saker blir ofte kroniske 
fordi det tar for lang tid å finne en god 
vei videre. Mange saker får også lov til 
bare å utvikle seg over tid, uten at det 
gjøres nok for å følge opp. Jeg har sett 
hvor ødeleggende det kan være for et 
arbeidsfellesskap.

 Legeledere  er viktig
Vi får til mye sammen og enda mer 
hvis vi har et målrettet siktepunkt mot 
at arbeidsplassen skal være et sted hvor 
vi skal  trives og få til ting sammen. 
Være rause mot hverandre. Bruke gjerne 
teknikken med å gi hverandre aner-
kjennelse. Et anerkjennende nikk til  
en kollega eller lag virker. Vi har alle 
behov for å bli sett og anerkjent. Jeg 
har ofte brukt Bestemor Duck sin 
 enkle lov: «Hver dag skal jeg knipe en 
kollega i å lykkes». Er det en ting det 
sjelden blir for mye av, så er det aner-
kjennelse og ros. Det er så mye bra 
arbeid som gjøres i helsetjenesten som 
kan kommenteres og vises fram. Gjerne 
i et styremøte eller i ledermøtene. 

Generalsekretærjobben har vært et 
spennende utkikkspunkt på norsk 
helsetjeneste. Jeg er imponert over hva 
vi får til. Den sterke «korpsånden» som 
råder. Hvor sterkt vår identitet som 
lege er knyttet til pasientens beste og 
det faglige legefellesskapet. Legefore-
ningen og Of har en viktig rolle fram-
over. Fortsett med å sette ledelse og 
arbeidsmiljø langt framme i bevisst-
heten. Hold tak i at ledelse er viktig. 
God ledelse gjør en forskjell. Til det 
bedre. Legeforeningens lederpris gir 
oppmerksomhet og bekreftelse fra 
kollegafellesskapet. Vi må fortsette 
med å motivere leger som er opptatt  
av ledelse til å bli legeledere. Den 
 amerikanske lederguruen George 
 Kenning hadde ikke rett. Han mente  
at faglig dyktighet ikke er en leder-
kvalitet; en leder kan lede hva som 
helst. I dag vet vi bedre. Sammen med 
personlig egenskaper er fagkunnskap 
helt nødvendig for alle ledere.  Vi må 
fortsette å få flere leger til å ville bli 
gode  ledere. Av hensyn til pasienten, 
faget og kvaliteten på norsk helse-
tjeneste. Og for vårt arbeidsmiljø.

Takk til dere alle for 12 spennende  
år som generalsekretær. Jeg ser fram 
til fortsettelsen for Legeforeningen  
og Of.   •

Of representerer også spesialister i lederstillinger      og markerer dette med å etablere en egen spalte. 
Her inviterer vi medlemmer i lederstillinger til å reflektere      over tema spesielt relevante for denne gruppen fremover.
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Bakteppet er økt andel eldre. Det 
gir reduserte skatteinntekter og 

færre i arbeid. Reduserte skatteinn-
tekter fra færre i arbeid skal deles på 
flere innbyggere. Samtidig reduseres 
finansinntektene som følge av nedgang 
i petroleumsvirksomheten. Hvis vi skal 
fortsette å arbeide slik vi gjør i dag vil 
det kreve betydelig flere ansatte i 
 helse- og omsorgssektoren.

Perspektivmeldingen gir også inn-
blikk i den internasjonale utviklingen. 
Norge har en liten og åpen økonomi 
som påvirkes av hva som skjer i andre 
land. Mer proteksjonisme, lavere vekst 
og generelt aldrende befolkning er 
globale trender. Nå er 11 prosent av 
verdens befolkning over 65 år, mens 
det vil være 16 prosent i 2050. I 
Nord-Amerika og Europa vil 1 av 
 4 være over 65 år i 2050.

Nå skisseres det også at vi har et 
svært godt utgangspunkt for å møte 
utfordringene med en effektiv offentlig 
forvaltning, høy tillit til myndigheter 
og i samfunnet for øvrig, stor felles-
skapsfølelse og et godt trepartssam-
arbeid i arbeidslivet. I tillegg har vi 
blant annet et solid fundament i 
EØS-avtalen og at vi har gjennomført 

en pensjonsreform som gjør oss i bedre 
stand til å ha en bærekraftig pensjons-
ordning.

Selv om helsetjenesten vil ha høy 
prioritet framover, kan vi ikke forvente 
at budsjettene gir oss økt handlings-
rom. Behovet for helsehjelp og for-
ventningsgapet vi allerede har, kan 
forventes å øke og vi må sammen klare 
å finne de løsningene som gjør det 
mulig å fortsatt ha en fremragende 
helse tjeneste. Dette kan ikke løses 
administrativt, men må løses ute i 
fagmiljøene. Dere som er overleger i 
spesialisthelsetjenesten sitter i en nøk-
kelrolle hvis vi skal lykkes.

Vi vet at det finnes uønsket variasjon 
ute i tjenesten – noe av det skyldes at  
vi gjør ting som kan være unødvendig 
eller faglig utdatert. Ut over at det 
påfører pasienter unødvendig belast-
ning og risiko, er det også en unødven-
dig kostnad. Derfor er det viktig at 
 Den norske legeforening tok initiativ 
til Gjør kloke valg-kampanjen i Norge 
som har til hensikt å redusere over-
behandling og overdiagnostikk i helse-
tjenesten. Målet er at helsepersonell  
og pasienter sammen skal gjøre kloke 
valg i diagnostikk og behandling. Så  

må vi legge til rette for å skaffe data, 
innrette riktig kjøp av helsetjenester  
og bidra til at fagmiljøene har mulighet 
til å være faglig oppdatert.

Legers sterke ønske om å ha høy 
 kvalitet var også bakgrunnen for å 
etablere kvalitetsregistre. Det er viktig 
for fagfolk å kunne sammenlikne den 
kliniske virksomheten sin med kollega-
ers ved andre sykehus. Selv var jeg så 
heldig å få ansvaret for å etablere et 
nasjonalt hjerteinfarktregister hvor 
initiativet kom fra Norsk cardiologisk 
selskap. At helseforetakene tok over 
ansvaret etter hvert var naturlig, men 
initiativet kom altså fra fagfolkene  
ute på sykehusene. 

Så vil løsningene framover ligge i  
bl a å standardisere, effektivisere, 
 digitalisere, robotisere, omstille, 
 etablere flere heltidsstillinger, bygge 
kompetanse og utdanne, invitere nye 
yrkesgrupper inn i helsetjenesten og å 
prioritere de riktige tiltakene for å ha 
en likeverdig helsetjeneste. Dette krever 
et tett samarbeid med kommuner, 
næringsliv, universitet og høgskoler  
og at vi lærer kontinuerlig fra hva som 
skjer internasjonalt. Jeg er helt sikker 
på at du har noen tanker om hva som 

Helsetjenesten 
i perspektiv

RHF-SPALTEN

Av adm.dir. Stig Slørdahl, Helse Midt-Norge RHF››

Hvis du trenger å tenke på noe annet, så anbefaler jeg perspektivmeldingen 
som kom i vår. Du har hørt lite om den i valgkampen, men virkeligheten bak 
meldingen og utsiktene for norsk økonomi framover kommer til å påvirke 
helsetjenesten. 
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bør gjøres for å bli bedre og samtidig 
kunne frigjøre midler til andre tiltak.

Det er to svar til utfordringene som 
beskrives i perspektivmeldingen som 
er hverken mulig eller ønsket. Tall fra 
Statistisk Sentralbyrå sier at helse- og 
omsorgstjenesten har behov for en 
økning i årsverk som i 2018 tilsvarte 
310 000 årsverk og som vil gi behov for 
425 000 årsverk i 2035 og 570 000 
årsverk i 2060. Hvis det skal gjennom-
føres vil det gi store personellproble-
mer i alle andre sektorer. Så kan noen 
fristes til å tenke at det er mange helse-
arbeidere i blant annet fattige land som 
drømmer om å komme til Norge. En 
slik rekrutteringsstrategi er etisk tvil-

som og i et motsetningsforhold til de 
forpliktelser vi har internasjonalt.

WHO har vedtatt en kode for etisk 
rekruttering av helsepersonell (The 
global Code of Practice) som sier at vi 
ikke skal drive en aktiv rekruttering av 
helsepersonell fra land som har kritisk 
mangel på helsepersonell. Norge har 
forpliktet seg på denne.

I tillegg til en moderat vekst av 
 ansatte innen helsetjenesten, er vi 
derfor avhengige av å finne gode løs-
ninger i helsetjenesten med den 
 kompetanse, kreativitet og engasje-
ment som finnes blant de ansatte.  

Nå vil kanskje noe tenke at jeg er 
mer opptatt av framtidens økonomiske 

handlingsrom enn politikerne som 
fortsatt snakker om nye reformer og 
økte utgifter til ulike formål inklusiv 
helsetjenesten. Selvfølgelig skal vi 
forholde oss til de signaler og rammer 
som legges og dele optimismen om 
fortsatt vekst i helsetjenesten, men vi 
gjør ikke jobben vår hvis vi ikke plan-
legger for utfordringer med stramme 
budsjett og endringer knyttet til demo-
grafi og annen samfunnsutvikling. Vi 
skal uansett endre og forbedre helse-
tjenesten kontinuerlig til beste for 
pasientene. Dette er primært en faglig 
jobb som må gjøres. Lykke til.  •

RHF-SPALTEN
Foto: G

orodenkoff Productions O
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Utvalgt produkt- og sikkerhetsinformasjon for VENCLYXTO3 
Sikkerhetsinformasjon
Kontraindikasjoner: Samtidig bruk av sterke CYP3A-hemmere ved oppstart og under  
dosetitreringsfasen. Samtidig bruk av preparater som inneholder johannesurt. 
Tumorlysesyndrom: Det er risiko for tumorlysesyndrom (TLS) hos alle pasienter med KLL,  
ved oppstart og under dosetitreringsfasen. For informasjon om profylakse og monitorering,  
se preparatomtalen.
Nøytropeni: Nøytropeni grad 3 eller 4 er rapportert. Fullstendig blodtelling bør utføres  
gjennom hele behandlingsperioden.
Infeksjoner: Alvorlige infeksjoner, inkl. sepsis med dødelig utfall, er rapportert.  
Nøye overvåking kreves. 
Vanligste bivirkninger (≥ 20 %): Nøytropeni, diaré og øvre luftveisinfeksjoner.

Dosering
Startdosen er 20 mg én gang daglig i 7 dager. Dosen skal økes gradvis i 5 uker opp til daglig 
dose på 400 mg (uke 2: 50 mg/dag, uke 3: 100 mg/dag, uke 4: 200 mg/dag, fra og med uke 5: 
400 mg/dag). For mer informasjon om dosering og kombinasjon med obinutuzumab,  
se pkt. 4.2 i preparatomtalen.

Pris og refusjon
VENCLYXTO forskrives på H-resept. Det er inngått en prisavtale med Sykehusinnkjøp HF  
(LIS anbud 2007 Onkologi), hvor VENCLYXTO er rangert først.  
Pakninger og priser: 10 mg: 14 stk. kr 7612,50; 50 mg: 7 stk. kr 6347,10;  
100 mg: 7 stk. kr 6347,10; 14 stk. kr 12657,90; 112 stk. kr 78747,40. Reseptgruppe C

For utfyllende informasjon om indikasjoner, dosering, kontraindikasjoner, interaksjoner,  
forsiktighetsregler, bivirkninger, pris og refusjon se Felleskatalogen.

Referanser: 1. https://nyemetoder.no/metoder/venetoklaks-venclyxto-indikasjon-v metodevurdering. Lesedato 03.08.2021.  
2. LIS anbefaling for onkologiske og kolonistimulerende legemidler, 01.04 2020-30.09.2021.  
3. VENCLYXTO SPC avsnitt 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 og 4.8, sist oppdatert 21.06.2021. 

1. LINJE1

VENCLYXTO i kombinasjon med et anti-CD20-antistoff innføres til behandling av voksne pasi-
enter med tidligere ubehandlet KLL, når det foreligger:
• 17p-delesjon/TP53-mutasjon, og/eller
• 11q-delesjon

2. LINJE2

VENCLYXTO i kombinasjon med rituksimab anbudsvinner i 2. linjebehandling av KLL hos 
pasienter som ikke har brukt signalveishemmer. VENCLYXTO skal brukes hos alle pasienter 
som har fått kjemoterapi i 1. linje, men som er refraktære eller opplever tilbakefall. Unntak av 
medisinske årsaker skal dokumenteres i journal.
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1. LINJE1
innført i

2. LINJE2
anbudsvinner i

INDIKASJONER3

• I kombinasjon med obinutuzumab til behandling av voksne 
med tidligere ubehandlet KLL. 

• I kombinasjon med rituksimab til behandling av KLL hos  
voksne som har fått minst én tidligere behandling. 
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››
Hvor ligger utfordringene?
Lege-pasient forholdet står i en unik 
stilling. Forholdet er basert på en 
grunnleggende tillit mellom to 
 mennesker i ulike roller. Forholdet er 
dynamisk; rollene i relasjonen utvikles 
og endres i takt med samfunnets ut-
vikling. Informasjonssamfunnet vi 
lever i og teknologiens raske utvikling 
er med på å danne grunnlaget for de 
høye forventningene samfunnet har til 
helsetjenestene som ytes i det offent-
lige norske helsevesen i dag. For leger i 
sykehus innebærer høy kvalitet i helse-
tjenesten at det er høy kvalitet i kjerne-
oppgavene til overleger; utredning, 
diagnostikk og behandling av pasienter. 
Hva skal til for at leger skal kunne yte 
kvalitet i dette arbeidet og hvilke for-
hold kan påvirke kvaliteten i arbeidet? 
Hva skjer med lege-pasient relasjonen 
når en pasient, bruker eller pårørende 
tar bilder, film- eller lydopptak, i situa-
sjoner hvor legen yter helsehjelp, uten 
å ha gått i dialog med legen angående 
dette og innhentet et uttalt samtykke? 
Kan det true kvaliteten i helsetjenesten? 
Kan det føre til risiko for pasientsikker - 
heten? Hva er legens rettigheter?  
Hva er arbeidsgivers plikter? Hva er 
myndighetenes ansvar? Hva er gjeldene 
lover og regler i dag? 

Åpenhetsutvalget
I Oktober -17 ble åpenhetsutvalget 
oppnevnt i statsråd. Bakgrunnen for 
opprettelsen av utvalget var utfordringer 
knyttet til ytringsfrihet, pressefrihet, 
personvern og arbeidsmiljø i forbind-
else med bildetakning, filming og lyd-

opptak og deling av slikt materiale. 
Åpenhetsutvalget skulle utrede retts-
tilstanden for besøk, bilder, film, lyd-
opptak eller lignende i barnehagen, 
skolen, barnevernet og helse- og 
 omsorgssektoren. Utvalget skulle også 
utarbeide en veileder for slik aktivitet  
i disse sektorene. Utvalget definerer 
innledningsvis i sin innstilling at det 
ligger utenfor deres mandat å vurdere 
endring av lovverket som regulerer 
dette temaet. 

Legeforeningens innspill  
til åpenhetsutvalgets mandat 
Legeforeningen sentralt leverte et 
innspill til åpenhetsutvalgets mandat 
etter innspill fra foreningsleddene. 
Innspillet er på ni punkter og favner 
bredt mtp. pasienter-, pårørende-, 
sårbare gruppers ivaretakelse og legers 
plikter og rettigheter. En av Legefore-
ningens hovedoppgaver er å ha fokus 
på og løfte medlemmenes utfordringer 
i klinisk hverdag. Overleger har i møte 
med pasienter opplevd krevende situa-
sjoner hvor film- og lydopptak er blitt 
gjort av pasienter og pårørende uten å 
ha vært i dialog med involverte leger 
angående dette. Selv om de ulike lovene 
isolert sett regulerer både virksomhet-
ene, pasient- og brukerrettigheter og 
helsepersonells plikter oppleves 
 mangel på lovverk som regulerer bruk 
og publisering av film- og lydopptak.  
Et av de prinsipielle innspillene sen-
tralstyret og Jus- og arbeidslivsavdel-
ingen kom med er legers plikt til å 
overholde taushetsplikten og plikten 
leger har til å yte forsvarlig og effektiv 

helsehjelp. Opptak kan påvirke legers 
arbeid i negativ retning der hvor det 
ikke er gjort avtale med legen at dette 
ønskes gjort. Legen skal ha mulighet  
til å gjøre en vurdering om opptak kan 
gjøres mtp. ivaretakelse av taushets-
plikten hvor taushetsplikten går lengre 
enn en å verne om den enkelte pasi-
ent´s opplysninger kommer på avveie. 
Det innebærer og et ansvar for at andre 
pasienters integritet skal ivaretas. Staten 
og helseforetakene har en tilrettelegg-
ingsplikt for å legge til rette for at leger 
og helsepersonell kan yte forsvarlig 
helsehjelp uten å bryte taushetsplikten. 
Legen har og et ansvar for å vurdere 
om opptak i en gitt situasjon påvirker 
arbeidsmiljøet i negativ retning fordi 
alle har krav på et trygt arbeidsmiljø.  
I et trygt arbeidsmiljø inngår bl.a. en 
beskyttelse av privatlivet og person-
vern. Det er nedfelt i grunnloven, Den 
europeiske menneskerettighetskon-
vensjonen og FNs konvensjon om sivile 
og politiske rettigheter at alle mennesker 
har rett til beskyttelse av privatlivet. 
Dette gjelder også for leger på sine 
arbeidsplasser. Ved at pasienter filmer 
uten å ha inngått avtale med legen om 
at det er i orden kan det bryte med 
dette lovverket. Dersom film- og lyd-
opptak fører til negativ forstyrrelse i 
helsehjelpen som gis kan det føre til 
risiko for at pasientsikkerheten ikke 
kan ivaretas. I akutte situasjoner hvor 
legen og helsearbeidere ikke har tid  
og anledning til å ta opp slike problem-
stillinger er det helt avgjørende at det 
kommer på plass et lovverk som regu-
lerer slike konkrete situasjoner. En 

Fremtidens  
lege-pasient relasjon  

- Snikfilmingens tidsalder eller i tråd med pasientenes helsetjeneste?

Av Solveig Nergård, styremedlem Of, FTV UNN
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uregulert adgang til opptak kan skape 
utrygghet for leger og helsepersonell 
som igjen kan påvirke helsepersonells 
yrkesutøvelse og det kan være en risiko 
for pasientsikkerheten. 

Åpenhetsutvalgets  
innstilling, anbefaling og veileder
Åpenhetsutvalget leverte sin innstilling 
i NOU 2019: 10 Åpenhet i grenseland til 
Helse og sosialdepartementet 30. april 
2019. Utvalgets tittel på innstillingen 
Åpenhet i grenseland signaliserer bok-
stavelig talt at grensene ikke er trukket 
og at det er upløyd mark. Innlednings-
vis beskriver utvalget lovverket som 
sikrer ytringsfrihet, åpenhet, krav på 
personvern og privatliv. Innstillingen 
tar for seg de fire offentlige sektorene, 
herunder helse-og omsorgssektoren. 
Utvalget skriver i utredningen: «Sam-
tidig som de faktiske situasjonene for 
bilder, film og lydopptak varierer mye, 
er også det rettslige bildet svært sammen- 
satt». Utgangspunktet i innstillingen  
er lovverket som tillater ytringsfrihet, 
barns rettigheter, rett til privatliv og 
legalitetsprinsippet. Lovverket som 
ligger til grunn er grunnloven og inter-
nasjonale menneskerettighetskonven-
sjoner. Dernest er lovverk som   
pasient- og brukerrettighetsloven, 
helsepersonelloven, spesialisthelse-
tjenesteloven, arbeidsmiljøloven, 
 personopplysningsloven og helse- 
foretaks loven. Innstillingen drøfter 
hvordan de ulike lovene skal vektes 
mot hverandre; mellom ytringsfrihet, 
åpenhet og demokrati på den ene siden 
av vektskålen og plikten til å yte helse-
hjelp, helsepersonells taushetsplikt, 
personvern, privatliv og et trygt  
arbeidsmiljø på den andre siden. Det 
gåes inn på lovverk som regulerer både 
rettigheter pasienter og pårørende har 
og tilsvarende hvilke plikter helseper-
sonell og virksomheter har. Utvalget 
skriver bl.a. at det både er positive og 
negative sider ved å dele og publisere 
foto, film og lydopptak. I den såkalte 
delekulturen tar man bilder og film og 
deler det med familie og venner. Å 
dokumentere og dele bilder fra hver- 
dagen sees på som noe positivt; det 
bringer folk sammen. Utvalget frem-
holder at det å ta, dele og publisere 

digitale opptak også kan bidra til et 
mer åpent og opplyst samfunn. Argu-
mentet videreføres med at i et åpent og 
opplyst samfunn skal det være åpenhet 
og innsyn i offentlig sektor. Slik man 
må forstå utvalgets innstilling vil 
 p asienters videoopptak og publisering 
fra helsetjenesten  fungere som en 
vokter av tjenestenes innhold; er helse-
tjenestene forsvarlige? Ivaretas pasient - 
enes sikkerhet? Får pasientene og 
brukerne oppfylt sine rettigheter? 

Artikkelforfatteren kan følge argument - 
ene et stykke på vei men stiller spørs-
mål ved om ikke    andre metoder kan 
vektlegges tyngre for å tjene samme 
hensikt om åpenhet? I tillegg til dele-
kulturen finnes publiser ingskulturen. 
Publiseringskultur i den forstand at 
man tar bilder, film-  eller lydopptak og 
deler det med en tredje part. Det er 
ikke alltid en helsearbeider ønsker å 
bli filmet eller vite at annen person 
oppbevarer film som kan publiseres på 

NOU
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et senere tidspunkt.  Dette gjelder særlig 
i tilfeller hvor pasient eller pårørende 
ikke har ført en dialog med legen an-
gående opptak og hensikten med 
 denne. Det vil og kunne være brudd på 
personvernet; GDPR som kom i 2018. 
Anbefalingen utvalget kommer med er 
at det er lite formålstjenlig og komme 
med absolutte forbud mot foto, film-  
og lydopptak. Absolutte forbud kan og 
bryte med lovverk som sikrer ytrings-
friheten. Utvalget konkluderer med at 
helsefore tak og sykehus anbefales å 
utarbeide retningslinjer for pasienter, 
brukere og pårørende angående bilde-
takning, filming og lydopptak i institu-
sjonen. Rådet er at retningslinjene kan 
gjøres gjeldende gjennom plakater på 
pasient- og fellesrom. Utvalget minner 
oss og på at retningslinjene som blir 
utarbeidet i det enkelte sykehus ikke 
kan gå på tvers av lovverket men åpner 
opp for at man i gitte situasjoner kan 
lage  retningslinjer og begrunne hvor-
for det ikke er lov til å filme. Eksem-
pler på begrunnelse for å ikke tillate 
opptak kan f.eks. være andre pasienters 
krav på taushetsplikt, personvern eller 
sørge for ivaretakelse av sårbare pasi-
entgrupper; hvor pasienter innenfor 
 psykiatri og barn er eksempler på det. 

Åpenhetsutvalgets innstilling på  
høring og Sentralstyrets høringssvar
Høringssvaret tar for seg flere viktige 
punkter, her trekkes kun noen av de 
frem. Generelt oppgir Legeforeningen å 
være enig i langt de fleste vurderinger 
som utvalget gjør. I mange konkrete 
situasjoner kan avveielser om filming 
avgjøres gjennom dialog mellom pasient 
og helsepersonell. Svaret understreker 
så viktigheten med å ivareta sårbare 
pasientgruppers rettigheter; herunder 
står barns rettigheter i en særstilling. 
Det er avgjørende at fortrolighet i en 
konsultasjon ivaretas og det er ikke 
alltid lett å se omfanget til det man  
sier ja til som barn og når man er syk. 
For at en forelder skal kunne gjøre 
opptak av et barn under behandling 
krever det samtykke fra begge foreldre 
og at barnets mening skal ivaretas. I 
praksis er dette også et vanskelig punkt 
fordi et opptak kan plutselig gjøres 
uten at legen er involvert og taushets-

plikten kan da være brutt. I en klinisk 
hverdag som ofte er hektisk er det 
heller ikke særlig rom og tid for å ta 
alle samtaler angående dette. Det er  
og viktig at helsepersonell føler seg 
trygge på prosedyrer og samtaler som 
skal utføres. Å ha en uavklart situasjon 
med opptak i det man går igang med 
slikt viktig arbeid kan få de fleste av 
oss til å bli stresset. Helsepersonell og 
leger har krav på å ha et trygt arbeids-
miljø. Akuttsituasjoner er og løftet 
frem i høringssvaret. I en akuttsitua-
sjon har ikke legen eller annet helse-
personell mulighet til å ta seg tid til å 
gå i dialog om filming eller ikke. Det 
kan stå mellom liv eller død, eller få 
annen viktig behandling utført. Lege-
foreningen etterlyser et lovverk som 
regulerer film- og lydopptak i alle til-
feller hvor det dreier seg om pasient-
grupper som er sårbare eller situasjoner 
hvor det ikke er muligheter til å ta seg 
tid til dialog med pasienter angående 
opptak. Med ny regjering i sikte, kan 
det kanskje ligge til rette for at lov-
verket kommer snarlig på plass? 
 Duvaland, avdelingsdirektør i Jus og 
arbeidsliv i Legeforeningen, har skrevet 
to artikler i Overlegen som handler om 
åpenhetsutvalget. Den første artikkelen 
handler om den aktive siden av helse-
personell´s taushetsplikt. Den andre 
artikkelen om ansattes rettigheter i 
forbindelse med pasient filming. 

Hvor står helseforetakene og syke-
husene i arbeidet med å utvikle 
 retningslinjer for filming? Er ansatt 
helsepersonell gjort kjent med gjeldende 
retningslinjer i eget sykehus?
Som FTV har jeg spurt overlege kollegaer 
om de er kjent med gjeldende retnings-
linjer på eget sykehus. Tilbakemelding-
ene tyder på at sykehusene og arbeids-
giver godt kan snakke mer med ansatte 
om hvordan man skal håndtere ulike 
situasjoner hvor film- og lydopptak kan 
gjøre seg gjeldende. Det er viktig at 
ansatte føler seg trygge og er godt rustet 
til å gå inn på slike dialoger med pasienter 
og pårørende og også vite når man har 
mulighet til å legge begrensinger i opp-
tak. Jeg har og fått en tilbakemelding 
fra en overlege hvor pasienten spurte om 
å få filme en konsultasjon som handlet 

om kreftoperasjon og videre behand-
lingsplan med det formål om å kunne 
forstå innholdet i samtalen bedre og 
kunne gå tilbake og bli påminnet det 
som ble sagt. I en slik setting ser jeg at 
det er formålstjenlig å kunne legge til 
rette for opptak. 

Hva sier forskningen?
Andrew J. Meuseen et al publiserte i 
2015 artikkelen «Patient-Reported Use 
of Personalized Video Recordings to 
Improve Neurosurgical Patient-Provider 
Communication». I denne studien 
deltok 2800 pasienter hvor formålet var 
å beskrive pasient- og lege erfaringen av 
å bruke videoopptak i konsultasjonen. 
Forfatterne skriver at metoden er en 
«Common-sense method» for å for-
bedre kommunikasjonen mellom lege 
og pasient. Pasientene fikk tilgang til 
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videoopptaket via en sikker digital 
tilgang. Meuseen et al konkluderte 
med at pasientene overordnet opp-
levde det som positivt at konsultasjonen 
ble tatt opp. Det førte til at pasientene 
fikk mindre angst knyttet til helseut-
fordringen de hadde når de kunne se 
konsultasjonen på ny. Pasienten husket 
bedre hva legen hadde sagt når de 
kunne se opptaket flere ganger og det 
gir de mulighet til å forstå komplekse 
problemstillinger knyttet til deres 
sykdom bedre. Det savnes en opp-
summering av hvordan legen opplevde 
å bli filmet men hovedfokuset var 
 knyttet til pasient opplevelsen. Det 
finnes liknende forskning på det med å 
bruke opptak i konsultasjoner som har 
et klart formål; det fører ofte til bedre 
kommunikasjon mellom lege og pasient. 
Kan videoopptak i gitte planlagte 

 konsultasjoner være en måte å føre til 
bedre pasientopplevd helsetjeneste  
og samtidig bidra til myndighets- og 
samfunnskravet om mer innsyn og 
åpenhet i helsesektoren? På den andre 
siden er det viktig at myndighetene 
lager et lovverk for deler av helse-
tjenesten hvor det ikke skal være lov  
til å gjøre opptak. 

Veien videre
Det er forventninger til ny regjering og 
sentrale helsemyndigheter om å få på 
plass et lovverk som regulerer hvilke 
situasjoner opptak ikke er tillatt i helse - 
tjenesten. Selv om absolutte forbud 
sjelden er bra kan det på den andre 
siden være absolutt nødvendig i noen 
sammenhenger. Retningslinjer kan i 
noen situasjoner ikke være tydelige 
nok og være åpen for skjønn i tolknin-

gen. Det vil fortsatt være et viktig ar-
beid for Legeforeningen å jobbe opp 
mot sentrale helsemyndigheter for å få 
på plass et lovverk. Helsetjenesten kan 
på sin side bidra med åpenhet i tje-
nesten med å tilby opptak i planlagte 
konsultasjoner hvor rammene er tryg-
ge for begge parter. Som leger og helse-
personell må vi ha trygge og gode ar-
beidsmiljø for å kunne yte høy kvalitet 
i helsetjenesten. Det vil og føre til at vi 
kan sikre og videreutvikle et godt og 
tillitsbasert lege-pasient forhold.   •

Referanser

NOU 2019: 10 Åpenhet i grenseland

Innspill til Åpenhetsutvalget fra 
DNLF, 16.01.19

Åpenhet i grenseland. Avdelings-
direktør L.Duvaland Jus og arbeids-
liv, Overlegen 2019-2

Ansattes rettigheter i forbindelse 
med film- og bildetaking. Avdelings-
direktør Jus og arbeidsliv, L.Duva-
land. Overlegen 2019-3

Høringssvar fra DNLF Sentralstyret  
- NOU 2019:10 Åpenhet i grenseland 
og utkast til veileder

Foto: ©
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Ganske mange leger som jobber på 
sykehus har også oppdrag for 

andre virksomheter. Privat sektor har 
ofte tilknyttet seg leger ved å lage av-
taler hvor legen er næringsdrivende 
(oppdragstaker) og ikke ansatt. 

Det kan være både fordeler og 
 ulemper ved å være oppdragstaker. 
Fordelen er særlig at vederlaget gjerne 
er høyere enn man ville fått som  
ansatt, og frekvensen på arbeidet kan 
noen ganger tilpasses annet arbeid. 
Ulempen er særlig at legen ikke har 
vern mot oppsigelse, og at sosiale 
 rettigheter som oftest kan være fra-
værende, slik som sykepenger, fødsels-
penger og pensjonsrettigheter.

Jus og arbeidslivsavdelingen får 
jevnlig henvendelser om slike saker. 
Det kan ofte være vanskelig gi klare 
svar da det må gjøres helt konkrete 
vurderinger av avtaleforholdet. Det er 
ikke avgjørende for vurderingen hva 
partene har kalt avtalen. Partene kan 
altså ha skrevet avtalen som en avtale 
om næringsoppdrag, mens en domstol 
og også skattemyndighetene kan komme 
til at oppdragstakeren egentlig var 
arbeidstaker.

Hvor går grensen?
Tradisjonelt har man vurdert grense-
tilfellene etter en sjekkliste på syv 
punkter, som har sitt opphav i forar-
beider til arbeidsmiljøloven og retts-
praksis. Denne sjekklisten er en form 
for veiviser og brukes til å vurdere 

realiteten i avtaleforholdet – altså 
hvorvidt det er et arbeidstakerforhold: 
•  Arbeidstakeren har plikt til å stille 

sin personlige arbeidskraft til rådig-
het og kan ikke bruke medhjelpere 
for egen regning

•  Arbeidstakeren har plikt til å under-
ordne seg arbeidsgiverens ledelse og 
kontroll av arbeidet

•  Arbeidsgiveren stiller til rådighet 
arbeidsrom, maskiner, redskap, ar-
beidsmaterialer eller andre hjelpe-
midler som er nødvendige for 
 arbeidets utførelse

•  Arbeidsgiveren bærer risikoen for 
arbeidsresultatet

•  Arbeidstakeren får vederlag i en eller 
annen form for lønn

•  Tilknytningsforholdet mellom partene 
har en noenlunde stabil karakter, og 
er oppsigelig med bestemte frister

•  Det arbeides hovedsakelig for én 
oppdragsgiver

Dette er ikke en uttømmende liste, 
men er relevante momenter å vurdere 
når man skal ta stilling til om det fore-
ligger et arbeidstakerforhold. 

Vern mot oppsigelse
Som man ser, kan leger som tar opp-
drag som næringsdrivende meget vel 
bli vurdert som arbeidstaker, og der-
med ha rettigheter som ansatt. De 
sakene vi får inn til vurdering, dreier 
seg ofte om legen har vern mot opp-
sigelse av avtalen. Næringsoppdrag kan 

avsluttes uten saklig grunn, med mindre 
dette er regulert i avtalen.

Dersom avtaleforholdet er at arbeids - 
takerforhold, kommer arbeidsmiljø-
loven til anvendelse, og arbeidsgiver 
må da følge saksbehandlingsregler og 
formkravene for oppsigelse, og arbeids - 
taker kan ikke sies opp med mindre  
det foreligger saklig grunn. I slike saker 
ønsker gjerne legen å bli ansett som 
arbeidstaker selv om avtalen «i navnet» 
er en oppdragsavtale.

Rettspraksis
Ofte løser slike saker seg, men noen 
finner veien til rettssalene. To Høyeste - 
rettsdommer det ofte refereres til, er 
de såkalte «avlaster»-dommene. Dette 
dreide seg om saker hvor kommunen 
hadde engasjert avlastere for familier 
med særlige omsorgsbehov.

Den siste av de de to avlaster-dom-
mene jobbet en kvinnelig omsorgsar-
beider som var engasjert som avlaster 
og støttekontakt for en gutt med særlige 
omsorgsbehov. Arbeidet ble utført fra 
kvinnens eget hjem.  Kvinnen fikk tildelt 
tidsbegrensede oppdrag i samsvar med 
tildelingsvedtak til barnet, ofte om lag 
to år ad gangen. Det dreide seg om 20 
timer per måned, og var timelønnet. 
Avlaster ønsket imidlertid feriepenger , 
og fremsatte krav om dette. Kommunen 
bestred kravet, og saken endte etter 
hvert i retten. Høyesterett bemerket 
følgende om avtalen:

JUS FOR LEGER:

Oppdragstaker  
eller arbeidstaker?

Leger som inngår avtaler med helprivate oppdragsgivere må være  
bevisst på hvilken rettslig status kontrakten har. Det avgjørende er ikke  
hva kontrakten sier, men realitetene i arbeidet.

Av Frode Solberg,  
sjefadvokat, Jus og arbeidsliv, Dnlf
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«I den fremlagte avtalen om avlast-
ning heter det at «Formålet med opp-
draget er å avlaste [klienten] sin fami-
lie». Oppdragets omfang er angitt som 
«2 døgn pr. mnd.». Ut over dette inne-
holder avtalen ingen bestemmelser om 
når og hvordan avlastningen skal utføres. 
Arbeidet er stykkprisbetalt per døgn. 
Det er opplyst at avlastningen finner 
sted en helg per måned.»

Og videre:
«Begge avtalene kaller seg «oppdrags-
avtaler» og sier uttrykkelig at A ikke er 
ansatt i kommunen og heller ikke har 
rett til feriepenger eller sykepenger fra 
kommunen. Videre er det presisert at 
hun «ikke [er] inkludert i pensjons- eller 
forsikringsordninger gjennom Ålesund 
kommune». Fravær som følge av syk-
dom eller velferdsgrunner, skal snarest 
meldes til kommunen slik at alternative 
støttetiltak kan vurderes. A plikter  
«å sende inn rapport» to ganger i løpet 
av avtaletiden. Det er avtalt en gjensidig 
oppsigelsesfrist på én måned.»

Det er her verdt å merke seg at avtalen 
eksplisitt gir uttrykk for at avlasteren 
ikke er ansatt og at det er en måned 
gjensidig oppsigelse. 

Ikke betydning hva partene kaller avtalen
Når det gjelder selve vurderingen 
 innleder Høyesterett:

«Ettersom og arbeidsmiljøloven er 
preseptorisk, kan det ikke tillegges vekt 
at kontraktene selv omtaler seg som 
oppdragsavtaler, jf. avlasterdommen 
avsnitt 37, og uttrykkelig gjør opp-
merksom på at A ikke er ansatt i 
 kommunen. Den rettslige klassifiser-
ingen av de to avtalene styres følgelig  
av lovgivningen og bakgrunnsretten,  
og ikke av partenes klassifisering av  
den inngåtte avtalen.»

En eventuell tradisjon for at avlastere 
og støttekontakter har vært behandlet 
som oppdragstakere uten rett til ferie-
penger, kan etter dette ikke ha betydning 
for klassifiseringen.»

Her slår Høyesterett fast at hva part-
ene selv kaller avtalen ikke har betyd-

ning og at praksis på området heller 
ikke skal tillegges vekt.

Skjønnsmessig helhetsvurdering
Høyesterett drar også inn det første 
avlasterdommen, som oppsummerte 
rettstilstanden slik:

«Der det er tvil skal det altså skje en 
skjønnsmessig helhetsvurdering med 
utgangspunkt i de opplistede momentene. 
Det er lovgivers intensjon at de som har 
behov for vernet i arbeidsmiljøloven, 
ferieloven mv., blir vernet. Arbeid-
stakerbegrepet skal derfor gis en vid 
tolkning,…»

Når det gjelder vektingen av de syv 
punktene trekker Høyesterett særlig 
frem styringsretten:

«I lovforarbeidene er det, slik jeg 
allerede har gjort rede for, i opptakten  
til sjupunktslisten pekt på at et frem-
tred ende trekk ved en arbeidsavtale  
er arbeidstakerens avhengige stilling i 
forhold til arbeidsgiveren og sistnevntes 
styringsrett i arbeidsforholdet. Blant  
de mange momentene som inngår i 

JUS FOR LEGER:
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helhetsvurderingen, vil spørsmålet om 
arbeidsgiverens ledelse og kontroll 
 derfor stå særlig sentralt.»

Dette momentet utdypes videre:
«Etter min oppfatning må det under 

enhver omstendighet være tilstrekkelig 
for å konstatere et underordningsfor-
hold at arbeidsgiveren har rettslig 
 adgang til å utøve ledelse og kontroll. 
Dette følger direkte av sjupunktslisten 
hvor momentet er formulert som et 
spørsmål om arbeidstakeren «har plikt 
til» å underordne seg ledelse og kontroll. 
Spørsmålet er altså ikke om det rent 
faktisk utøves arbeidsledelse. Et under-
ordningsforhold kan heller ikke uteluk-
kes av at det i den konkrete situasjonen 
ikke er noe ledelsesbehov. Dersom det 
skulle kreves faktisk ledelse eller et 
 ledelsesbehov, ville man åpne for at 
identiske stillingskategorier måtte 
 bedømmes forskjellig; alt etter tjeneste-
yterens erfarenhet og behov for ledelse. 
Det ville i tilfellet gjøre arbeidstaker-
begrepet lite robust. En slik løsning  
har ikke gode grunner for seg.»

Kan arbeidet overlates til andre?
Et av de andre tolkningsmomentene er 
om avlasteren måtte stille sin egen 
arbeidskraft til disposisjon eller om 
hun kunne brukt en annen person, og 
Høyesterett bemerker:

«Stillingen som avlaster er ut fra sin 
karakter utvilsomt av personlig art. A 
har følgelig plikt til å stille sin egen 
arbeidskraft til disposisjon for å gjen-
nomføre avtalen. Hun kan altså ikke 
overlate til andre å utføre arbeidet.

Som fremholdt i avlasterdommen 
avsnitt 43, trekker momentet knyttet til 
personlig arbeidskraft i retning av å 
anse A som arbeidstaker. Jeg er imidler-
tid enig med Ålesund kommune i at 
oppdragets personlige karakter ikke er 
tilstrekkelig til å utelukke at man har 
med en oppdragsavtale å gjøre. Også 
slike avtaler kan være strengt personlige. 
Men dersom A kunne ha latt medhjelpere 
utføre arbeidet hun har gjort avtale om, 
ville en bedømmelse av avtalen som et 
arbeidstakerforhold vært utelukket. Etter- 
som dette ikke er situasjonen, må betyd-
ningen av de øvrige relevante momentene 
i sjupunktslisten også vurderes.»

Her kan man altså trekke en parallell 
til leger som jobber som oppdragstakere. 
Dersom legen plikter å stille egen 
 arbeidskraft til disposisjon, kan dette 
være et moment som trekker mot et 
ansettelsesforhold. 

Hvem bestemmer når oppdraget utføres?
Når det gjelder styring og kontroll,  
er det også relevant å se på om opp-
dragstaker selv kan bestemme når 
arbeidet skal utføres:

«Spørsmålet om plikt til å underordne 
seg arbeidsgiverens ledelse og kontroll 
står som allerede nevnt, sentralt. Om As 
plikter i så henseende uttaler lagmanns-
retten: A kan tilsynelatende i ganske 
stor utstrekning bestemme når og hvor-
dan arbeidet skal utføres. Realiteten er 
likevel at A er innforstått med, og tar 
avgjørende hensyn til, familiens og 
 guttens klare behov for struktur og 
 forutberegnelighet. Å følge de samme 
rutinene fra dag til dag og fra helg til 
helg blir derfor viktig.»

«Det følger som nevnt, av avlaster-
dommen avsnitt 49 at løpende instruk-
sjoner fra tjenestemottakeren om gjen-
nomføringen av arbeidsoppgavene vil 
oppfylle kravene til ledelse og kontroll.»

«Det vil uansett være tilstrekkelig om 
A har rettslig plikt til å underordne seg 
kommunens ledelse av arbeidet.»

Og for igjen trekke en parallell til 
hvordan leger jobber, er det som regel 
slik at oppdragsgiver styrer oppdragene 
i stor grad. Arbeidet tilpasses virksom-
hetens behov.

Risikoen for resultatet
Hvem som har risikoen for resultatet 
er et annet sentralt moment. Om dette 
uttales det:

«I avlasterdommen kom Høyesterett 
til at det er kommunen som bærer 
 risikoen for avlastningstjenesten, siden 
kommunen etter loven plikter å sørge 
for at ytelsen blir levert. Jeg kan ikke se 
at bedømmelsen kommer i noen annen 
stilling om man knytter spørsmålet til 
den risiko som brukerstyringen skaper 
for terminering av avlastningsopp-
draget; for eksempel på grunn av dårlig 
personkjemi.»

Dette kan være et relevant moment å 
se særskilt på for leger. Leger har et 
lovbestemt krav på å levere forsvarlige 
helsetjenester, jf. helsepersonelloven  
§ 4, men det vil i slike virksomheter 
som oftest være virksomheten som står 
ansvarlig overfor pasienten. Jeg har 
også sett at det i avtalene ofte er skrevet 
at legen står ansvarlig for eventuell 
feilbehandling o.l. Det trenger ikke 
være avgjørende for vurderingen av 
avtaleforholdet (arbeidstaker vs opp-
dragstaker), men leger som vurderer 
slike oppdrag bør være bevisste på  
hva de signere på. 

Viktig å være bevisst
Høyesterett gjør avslutningsvis en 
helhetsvurdering, og kom til at avlast-
eren var ansatt. Dommen var avsagt 
under dissens, da en av dommerne 
mente kort sagt at det ikke forelå til-
strekkelig grad av styring fra kommun-
ens side, og mente at avtalen stod seg 
som et oppdrag.

Dersom virksomheten tar feil, kan 
dette få store konsekvenser. En sak 
som ble omtalt i media er den såkalte 
«Stendi»-saken. Her falt dom i Borgar-
ting lagmannsrett i sommer. Saken 
dreide seg om 22 omsorgsarbeidere 
som var engasjert av Stendi (tidligere 
Aleris), som jobbet med pasienter/
brukere knyttet til rus, psykiatri og 
nedsatt funksjonsevne. Disse som i 
henhold til avtalen var oppdragstakerne 
krevde å bli ansett som arbeidstakere.

Borgarting kom til at omsorgsar-
beiderne var arbeidstakere, noe som 
medførte at Stendi ble sømt til å betale 
store erstatninger til omsorgsarbeiderne 
på om lag 24 millioner kroner. I tillegg 
kom svært store saksomkostninger.

Det er viktig at legene er bevisst på 
hvilken rettslig status de har når de 
inngår avtaler med helprivate opp-
dragsgivere. De fleste er nok klar over 
hva slags type avtale de signerer, men 
som vist ovenfor trenger ikke det 
 nødvendigvis være avgjørende. Noen 
ganger kan det være slik at legen er å 
anse som arbeidstaker selv om avtale 
sier at hen er oppdragstaker.  •
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Det hører til sjeldenhetene at 
ytringsfriheten til tillitsvalgte blir 

behandlet i domstolene, men i en dom 
fra Arbeidsretten fra november 2020 
blir det lagt viktige premisser for hvor 
langt denne retten går.

Arbeidsretten er en særdomstol med 
enerett til å behandle tvister om tariff-
avtaler som oppstår mellom arbeids-
livets parter. Det er bare partene i en 
tariffavtale som kan fremme en sak for 
Arbeidsretten. Dette kan altså ikke 
gjøres direkte av arbeidstakeren selv.

Kort om saken
Fakta i saken gjaldt en tillitsvalgt i 
Equinor, som ble gitt en advarsel etter å 
ha skrevet et debattinnlegg i Stavanger 
Aftenblad. Innlegget var skrevet i en 
periode med mye uenigheter og kon-
flikter i selskapet. Han undertegnet 
som elektriker på Kristine-plattformen 
og lokal tillitsvalgt for Safe.

Tittelen på innlegget var «Misnøyens 
beger renner over», og den tillitsvalgte 
skrev at han frykter at vi snart er vitne 
til en alvorlig ulykke på norsk sokkel 
fordi trepartssamarbeidet har strandet: 

«For dessverre er beslutningstakerne i 
 Norges største selskap, akkurat like 
arrogante og kunnskapsløse når det 
 gjelder det å styre risiko for storulykker. 
De bare kjører på. Bruker styringsretten 
uten å lytte til dem som har skoene på.»

Årsaken til at saken ble fremmet for 
Arbeidsretten, er at Hovedavtalen 
mellom NHO og YS har en egen be-
stemmelse om at «Tillitsvalgte skal 
ikke gis en skriftlig advarsel begrunnet 
i utøvelsen av tillitsvervet uten saklig 
grunn.» Arbeidsretten fant det innled-
ningsvis klart at innlegget var skrevet  
i egenskap av å være tillitsvalgt, og at 
bestemmelsen i Hovedavtalen dermed 
kom til anvendelse.

Spørsmål for Arbeidsretten var etter 
dette om ileggelsen av advarselen var 
saklig eller om den utgjorde et tariff-
brudd. I denne vurderinger foretok 
Arbeidsretten en avveining mellom 
ytringsfriheten og lojalitetsplikten.

Ytringsfrihet – generelt
Det klare rettslige utgangspunktet er  
at alle borgere har rett til å ytre seg. 

Ytringsfrihet er en grunnleggende 
menneskerett og er forankret både i 
Grunnloven § 100 og i Den europeiske 
menneskerettighetskonvensjon (EMK) 
artikkel 10. Dette gjelder også ansatte, 
og i sin avgjørelse presiserer Arbeids-
retten dette selvsagte utgangspunktet 
slik:

«Arbeidstakere har i utgangspunktet  
det samme ytringsfrihetsvern som alle 
andre borgere. Hensynet til en opplyst 
offentlig samtale tilsier at de som gjen-
nom sitt arbeidsforhold har konkret 
innsikt i aktuelle saker, deltar i sam-
funnsdebatten. Dette gjelder ikke minst 
for arbeidstakere i sektorer av stor 
 samfunnsmessig betydning, og det kan  
i særlig grad gjelde for tillitsvalgte.»

Det som er verdt å merke seg, er at 
Arbeidsretten her tydelig understreker 
de tillitsvalgtes rolle når det gjelder å 
delta i aktuelle og viktige samfunns-
debatter. De tillitsvalgte innehar en 
særlig betrodd posisjon, de er en 
 koblingssentral mellom ansatte og 
ledelsen og forvalter kunnskap og 

Alle innbyggere i Norge har ytringsfrihet. Dette gjelder også arbeidstakere, 
men ytringsfriheten kan begrenses av lojalitetsplikten overfor arbeidsgiver. 
Men hvordan stiller dette seg for tillitsvalgte? Har de en snevrere eller  
en utvidet rett til å ytre seg?

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

Av advokatfullmektig Jan Eikeland, 
juridisk rådgiver i Overlegeforeningen

Tillitsvalgtes 
ytringsfrihet

››
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 innsikt som det er viktig at blir gjort 
allment kjent.

Hva er saklig grunn?
Arbeidsretten går deretter over til å 
drøfte begrepet «saklig grunn», og 
fastslår at dette både er en rettslig 
standard og en tariffnorm, som må 
fastlegges konkret etter omstendig-
hetene i den enkelte sak. Når en 
 advarsel er gitt for en ytring, vil temaet 
for saklighetsvurderingen være å av-
veie ytringsfriheten mot lojalitets-
plikten i et arbeidsforhold.

I avveiningen mellom disse to 
 hensynene understreker Arbeidsretten 
at ytringsfriheten er en menneskerett, 
mens lojalitetsplikten er et ulovfestet 
prinsipp som skal beskytte arbeids-
giver i visse situasjoner. Det er ytrings-
friheten som veier tyngst, og det er 
inngrep i denne som må begrunnes 
innenfor rammene som følger av 
Grunnloven og EMK.

Det er derfor arbeidsgiveren som må 
bevise at ytringen kan skade eller har 
skadet virksomheten. Og ytringen vil  
i mange tilfeller ha vern, selv om det 
lar seg dokumentere at arbeidsgivers 
interesser blir skadelidende.

Det er ikke på noen måter overrask-
ende at Arbeidsretten presiserer disse 
overordnede utgangspunktene for sin 
vurdering, fordi dette allerede er slått 
fast gjennom avgjørelser i Høyesterett 
og i flere uttalelser fra Sivilombuds-
mannen.

Arbeidsretten påpeker i denne sam-
menheng at det har betydning at den 
tillitsvalgtes hovedoppgave er å ivareta 
interessene til de arbeidstakerne ved-
kommende representerer, og uttaler:

 «Det ligger i vervets og rollens natur  
at det nødvendigvis vil kunne oppstå 
situasjoner hvor arbeidsgiver vil kunne 
reagere og være sterkt uenig i de syn 
tillitsvalgte forfekter, de standpunkter 
de inntar og måten disse blir fremført 
på. Det må være vide rammer for en 
tillitsvalgts ytringer slik at vervet kan 
utøves på en forsvarlig og en for 
 arbeidstakerne effektiv måte.»

Arbeidsretten konkluderer på denne 
bakgrunn at det ikke er tvilsomt at 
advarselen til den tillitsvalgte inne-
bærer et inngrep i ytringsfriheten.  
Når det gjelder det konkrete spørsmål  
i denne saken, om arbeidsgiver likevel 

hadde saklig grunn til å gi en advarsel, 
delte Arbeidsretten seg i et mindretall 
og i et flertall.

Den konkrete vurderingen
Rettens flertall, som besto av alle de  
tre  juridiske dommerne, kom til at 
arbeidsgiver ikke hadde saklig grunn-
lag for å gi den tillitsvalgte en advarsel 
og at den var gitt i strid med bestem-
melsen i Hovedavtalen.

Flertallet bemerker riktig nok at den 
tillitsvalgte i innlegget brukte sterke 
karakteristikker av ledelsen, men at 
disse uttalelsene må sees i lys av hans 
synspunkt om at partssamarbeidet  
ikke fungerer og derfor forstås som en 
meningsytring båret fram av en sterk 
frustrasjon hos en tillitsvalgt.

Flertallet kommenterer videre an-
førslene fra NHO om at innlegget var 
egnet til å skape frykt og uro blant 
allmenheten og familiene til ansatte 
som jobber på norsk sokkel. Her påpeker 
flertallet at disse innvendingene ikke var 
en del av begrunnelsen for advarselen  
i utgangspunktet. Det gikk også to 
måneder før advarselen ble gitt. Der-
som Equinor mente at innlegget hadde 
et stort skadepotensiale for selskapets 
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omdømme, burde de ha korrigert 
 bildet som ble skapt av den tillits-
valgtes innlegg. 

Flertallet påpeker at selskapet er 
vant til å være i offentlighetens søkelys 
og har en betydelig kommunikasjons- og 
informasjonsstab som raskt og  effektivt 
kunne ha formildet selskapets innvend - 
inger, før de avslutter denne delen av 
vurderingen med følgende uttalelse:

«Uønskede ytringer skal møtes med 
saklig informasjon og korrigerende 
motinnlegg, og ikke med formelle 
 sanksjoner overfor arbeidstakernes 
representanter.»

Forskjellen på  
fakta- og meningsytringer
Flertallet legger også vekt på at innlegget 
var en meningsytring – og ikke en 
fakta ytring. Dette er et sentralt skille i 
alle saker som gjelder ytringsfriheten 
satt opp mot lojalitetsplikten. Generelt 
skal det mer til for å anse en menings-
ytring som illojal.

Under denne drøftelsen påpeker 
flertallet at innlegget utvilsomt var 
provoserende og til dels usaklig i sin 
form, men at dette ikke er tilstrekkelig 
for å karakterisere den som illojal. Etter 
flertallets syn kan det også tenkes at 
ytringens provoserende form har bi-
dratt til å begrense eventuelle skade-
virkninger, fordi stilen i seg selv svekker 
troverdigheten. Også av denne grunn 
framstår ytringen lite egnet til å svekke 
Equinors omdømme, mener flertallet.

Snevrere eller videre rammer?
Det framgår av Arbeidsrettens dom at 
NHO anførte at en tillitsvalgt – grunnet 
sine plikter overfor kollegaer og be-
driften man er ansatt i – vil ha mindre 
rom for ytringer eksternt enn andre 
ansatte.

Flertallet bemerker her først at vervet 
som tillitsvalgt medfører rettigheter og 
plikter og forventninger om at tillits-
valgte ytrer seg på en måte som i til-
strekkelig grad ivaretar hensynet til 
virksomheten, og at dette hensynet 
inngår i avveiningen etter lojalitets-
plikten. Når den provoserende formen 
likevel ikke kan tillegges avgjørende 
vekt i denne saken, henger det sammen 
med de overdrevne spissformuleringene 
og at det på tidspunktet ytringen ble 
framsatt ikke ble vurdert som urovekk-
ende av arbeidsgiver.

Etter flertallets syn har derfor den 
tillitsvalgte ikke opptrådd i strid med de 
krav og forventninger som kan stilles 
til utførelsen av tillitsvervet. At en 
tillitsvalgt har en spesiell posisjon med 
hensyn til informasjon og kunnskap 
om virksomheten, kan ikke tilsi at det 
skal gjelde en særskilt begrensing for 
tillitsvalgtes ytringsfrihet. Innlegget 
omhandlet heller ikke forhold basert 
på informasjon som han var betrodd i 
egenskap av å være tillitsvalgt.

Et forsøk på oppsummering
Dommen i Arbeidsretten har i første 
rekke betydning for den konkrete saken. 
Men flertallets votum gir samtidig på en 
rekke punkter klare føringer for at det 
må være vide rammer for de tillitsvalgtes 
ytringer og at det skal svært mye til for  
å sanksjonere slike ytringer i offentlig-
heten. 

Flertallet tar også avstand fra NHO 
sin anførsel om at det gjelder særskilte 
begrensinger for tillitsvalgtes ytringer, 
selv om de også understreker at de 
tillitsvalgte må være seg bevisst at de 
har en rolle som stiller krav til hvordan 
de ytrer seg.

Dette innebærer uansett at det ikke 
er grunnlag for å si at de tillitsvalgte 
har snevrere rammer for sine ytringer 

enn vanlige ansatte. Et unntak her vil 
naturligvis være taushetsbelagt infor-
masjon som de tillitsvalgte har mottatt 
i egenskap av å være tillitsvalgt.

Samtidig er det vanskelig å finne 
støtte i dommen for at de tillitsvalgte 
generelt har en utvidet ytringsfrihet 
sammenlignet med andre ansatte, men 
omstendighetene i den enkelte sak kan 
innebære at dette kan være tilfelle.

To avsluttende betraktninger
Denne saken har hatt som tema hva 
som er rammene for når en ytring fra 
tillitsvalgte kan sanksjoneres av ar-
beidsgiver. Fordi både leger og deres 
tillitsvalgte fra tid til annen blir møtt 
med advarsler eller andre reaksjoner, 
er dette en viktig grense å vite om for 
både arbeidstakere og arbeidsgivere. 
Men temaet gir også grunn til å reflek-
tere over hvordan begge sider i ar-
beidslivet skal forholde seg til de 
spørsmål som slike saker reiser.

Jeg har i en tidligere artikkel i Over-
legen (nr. 2/2016) skrevet at ansattes 
ytringsfrihet ikke bare er noe som 
ledere i sykehusene bør tåle, men som 
bør ønskes velkommen, heies på og 
legges til rette for. Avvikende og kritiske 
synspunkter er ikke en trussel, men et 
viktig virkemiddel for å komme på sporet 
av enda bedre løsninger; til beste for 
pasienter, ansatte og arbeidsgivere. 

Men de tillitsvalgte (og andre ansatte) 
har her også en utfordring, som kommer 
fra en annen kant. Det som er lovlig, 
trenger nødvendigvis ikke å være 
 hensiktsmessig. 

Slik jeg ser det, bør målet for tillits-
valgte som ytrer seg til mediene være 
at ytringen skal bety noe, slik at både 
samfunnet og de ulike aktørene innen-
for helsevesenet settes i stand til å 
endre på kritikkverdige forhold og kan 
ta bedre og klokere beslutninger. Til-
litsvalgte gjør derfor alltid lurt i først å 
stille seg spørsmål om hva de ønsker å 
oppnå – og hvordan ytringen kan for-
midles på en best mulig måte, slik at 
den virker overfor de den er ment å 
virke for.

Dette handler om generell kommu-
nikasjon, og er sånn sett et tema for en 
annen artikkel. Det får komme en 
 annen gang.  •

          «Tillitsvalgte som ytrer seg gjør alltid lurt 
   i først å stille seg spørsmålet om hva de ønsker å 
                oppnå – og hvordan ytringen kan formidles 
         på en best mulig måte, slik at den virker  
                   overfor de den er ment å virke for.»
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Først av alt: Jeg er svært glad for at 
Overlegen har ønsket at den nye 

lederen av fagstyret forsetter å skrive 
en fast spalte i Overlegen, slik Cecilie 
Risøe har gjort i  sin lederperiode. 
Dette til  tross for at den nye lederen 
verken er overlege eller sykehus-
spesialist. Invitasjonen vitner om  
en ser at fagstyret og dets leder skal 
representere og ivareta hele bredden  
i de 46 fagmedisinske foreningene.

Takk  til Cecilie og Marit
I det hele tatt er det gode grunner til  
å  følge mange av  sporene som den 
første lederen for fagstyret har gått 
opp. Cecilie Risøe har levert et solid 
arbeid som styreleder både innad i  
styret og utad. Dette har gjort at hun 
på kort tid har oppnådd å komme langt 
i utviklingen av  fagstyret og med å  
synliggjøre fagaksen.  Dette arbeidet er 
gjort i et tett samarbeid med et svært 
dyktig sekretariat. Da Landsstyret i 
2018 fattet sitt vedtak i 2018 om å løfte 

frem og tydeliggjøre Legeforeningens 
fagakse blant annet ved å opprette et 
faglandsråd med representanter fra 
alle de fagmedisinske foreningene og 
med et fagstyre på toppen, kunne en 
ikke fått en bedre egnet person til å 
lede dette arbeidet enn kardiologen 
med lang erfaring som tillitsvalgt. 

Cecilie innehar stor innsikt om orga-
nisasjonene våre og har et bredt nett-
verk å  spille på.  Hun har klart å  forene 
mange gode krefter og forløst mye 
potensiale som lå i å  løfte frem  fag-
kompetansen i vår medlemsmasse. 
Ikke minst så vi  dette i praksis da 
myndighetene under koronapandemi-
ens første fase etterspurte faglige råd 
og fikk levert mengder av velfunderte 
innspill på svært kort tid gjennom 
ulike ekspertgrupper som var sammen-
satt på  tvers av foreningene. 

En annen  som har vært helt av-
gjørende for å gjennomføre prosessen 
med utvikling av  den  fagmedisinske 
aksen, er nylig avgått president,  

Marit Hermansen. Hun er som tidligere 
leder av Norsk forening for allmenn-
medisin, den første presidenten som 
har kommet fra den fagmedisinske 
aksen. Hun var fra dag  én  i president-
stolen klar på at  det unike i at Den  
norske legeforening til  forskjell  fra 
mange andre lands legeforeninger, 
rommer både en yrkesforening og en 
faglig forening. Leger er kanskje først  
og fremst fagpersoner og dermed 
 måtte faget løftes frem og gjøres enda 
tydeligere, var hennes tanke. At hun 
har oppnådd å  få til nettopp dette i 
løpet av sine tre perioder som presi-
dent, var noe som ble nevnt flere 
 ganger i talene under avslutningen  for 
Marit i Legenes hus 1. september. Blant 
annet helsedirektør Bjørn Guldvog 
trakk  frem at  Marit hadde fått på 
plass etableringen av  fagaksen,  som 
noe av  det viktigste hun etterlater seg.

- Dette er utrolig viktig,  fordi  dette 
gir Legeforeningen legitimitet, sa han 
blant annet sin flotte takketale til  Marit. 

Legeforeningens fagakse

     Av Ståle Onsgård Sagabråten, 
 leder av fagstyret

››

Vaktskifte

Fagaksen er Legeforeningens organisering av de 46 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.

September i oddetallsår er den store «vaktskiftemåneden» i 
Legeforeningen. For mange av styrene innebærer det at det 
skal mønstres på et helt nytt «vaktlag» som raskest mulig skal 
komme i gang med arbeidet sitt. Da er det viktig med gode 
vakt-overleveringer fra forrige styre. Fagstyret er ikke noe unn-
tak, og selv om det er få utskiftninger, er lederskapet nytt. Det 
er med stor ydmykhet at jeg overtar stafettpinnen fra Cecilie 
Risøe. Det første styremøtet er unnagjort allerede og jeg kan 
slå  fast at  det er et svært kompetent og engasjert fagstyre 
som jeg er stolt over å  få lov å lede. 
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Fra sykehus til  kommunehelsetjeneste
Fra å ha en fagstyreleder med lang 
fartstid som sykehusspesialist blir det 
nå et skifte til en leder som er spesialist 
i allmennmedisin. Siden ledervervet er 
frikjøpt i 50% vil jeg fortsette i  «veksel - 
bruk» som fastlege i kommunehelse-
tjenesten i Nesbyen kommune. Jeg har 
vært allmennlege i Hallingdal siden 
2000. Hallingdal med Hallingdal sjuke - 
stugu blir ofte brukt som  et eksempel  
på  hvordan kommunehelsetjeneste og 
sykehusene kan samarbeide tett og 
godt til gjensidig nytte. Det  er ingen 
hemmelighet at det mellom fastleger 
og sykehusspesialister i vårt lokalsyke-
husområde råder en god tone og en 
gjensidig respekt.  Dette er en tone og 
samarbeidsånd som jeg ønsker å ta 
med meg inn i mitt nye verv.

 Jeg kom første gang i kontakt med 
tillitsvalgtarbeid da jeg i 2002 ble valgt 
inn i det som den gang het Allment 
praktiserende legers forenings fagut-
valg. Senere har jeg blant annet vært 
nestleder både i Allmennlegeforenin-
gen (2009-11) og i Norsk forening for 
allmennmedisin 2017-19). Styreverv i 
Buskerud legeforening gjør at jeg har 
med meg erfaring fra alle de tre aksene 
i Legeforeningen. 

En viktig lærdom for meg gjennom 
disse vervene, er at for å få faglig utvik-
ling må det være avtalemessige ram-
mer og økonomi som gir rom for slik 
utvikling. Det blir altså viktig at fag-  
og yrkesforening samarbeider tett. 
Samarbeid med den nye presidenten, 
Anne-Karin Rime,  er allerede godt i 

gang.  Vi hadde vårt første møte kort 
tid etter valget på forsommeren. Den 
nye presidenten og jeg var skjønt enige 
om viktigheten av tett samarbeid mellom 
fagstyre og sentralstyre. Vi vil holde 
hverandre tett orientert og oppdaterte 
gjennom jevnlige møter. Også fagstyre 
og sentralstyre vil ha felles møter.

Drar lasset sammen
Det er heldigvis ikke leder alene som 
skal ha ansvar for å drive fagstyrets 
arbeid fremover.  Faglandsrådet valgte 
i vår et svært godt styre som sammen 
skal  dra lasset. Ikke minst er jeg glad 
for at så mange fra det forrige styret 
har sagt ja til å  fortsette enten som 

ordinære styremedlemmer eller som  
varamedlemmer. Dette gir kontinuitet 
og samtidig har vi  gått godt påfyll av to 
nye medlemmer med nye erfaringer og 
perspektiver. 

Fagaksen  har hele 46 fagmedisinske 
foreninger og bare et fåtall av disse er 
representert i  fagstyret. Vi som sitter i  
fagstyret må derfor være oss bevisst på  
at vi  skal  ha «vidsynet på», passe på  
at vi ikke bare tenker på hva som i en  
sak vil  være best for egen  fagmedisinsk 
forening, men hva som vil være best 
mulig for flest mulig – og i ytterste 
konsekvens betyr det pasientene for  
en forening som tar mål av seg til å ta 
samfunnsansvar.  •

Legeforeningens fagakse

Fra venstre: Marte Kvittum Tangen, Tom Sundar, Ståle Onsgård Sagabråten, Ingvild Skogen 
Bauge, Gry Dahle, Harald Nes, Eivind Westrum Aabel. Thea Falkenberg Mikkelsen, nest-
leder, og Jana Midelfart Hoff var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Fagstyret for perioden 
1. september 2021 - 31. august 2023 
•  Ståle Onsgård Sagabråten, Norsk forening for allmennmedisin, leder 
•  Thea Falkenberg Mikkelsen, Norsk gynekologisk forening, nestleder (LIS) 
• Gry Dahle, Norsk thoraxkirurgisk forening 
• Jana Midelfart Hoff, Norsk nevrologisk forening (ny) 
• Eivind Westrum Aabel, Norsk Cardiologisk selskap (LIS) (ny) 
• Marte Kvittum Tangen, Norsk forening for allmennmedisin 
• Tom Sundar, Norsk forening for samfunnsmedisin 
• Harald Nes, Norsk radiologisk forening (ny) 
•  Ingvild Skogen Bauge, Norsk forening for barne- og ungdomspsykiatri 

Vararepresentanter i rekke 
• Asbjørg Stray-Pedersen, Norsk forening for medisinsk genetikk 
• Lars Lien, Norsk psykiatrisk forening (ny)
• Unni Mette Stamnes Köpp, Norsk barnelegeforening (ny)
• Aina Akerø, Norsk forening for lungemedisin 
• Jon Henrik Laake, Norsk anestesiologisk forening (ny)
• John Christian Glent, Norsk kirurgisk Forening
• Kjersti Aksnes Skantze, Norsk forening for arbeidsmedisin 
Vararepresentanter for allmennmedisin: 
• Christina Stangeland Fredheim 
• Torgeir Hoff Skavøy 
Vararepresentanter for LIS: 
• Karina Dyb Zwart, Norsk kirurgisk forening (ny) 
• Eirik Nydal Adolfsen, Norsk anestesiologisk forening (ny) 



OVERLEGEN 3-202166

Omtrent slik ble lungefaget opp-
summert da jeg satt i kantina på 

sisteåret av medisinstudiet i Bergen i 
2004. Men. Sånn er det ikke. Lunge-
legen i 2021 er medisinens svar på  
Rey Skywalker – bevæpna med et 
bronkoskop en til og med kan bruke 
laser gjennom, håndholdt ultralyd-
apparat, et variert utvalg av toraksdren 
og et bredt arsenal av biologisk aktive 
medikamenter til behandling av både 
lungekreft, astma og interstitielle 
lungesykdommer. Så hvordan har 
 denne forvandlinga skjedd?

For vel tjue år siden begynte en å 
behandle ikke-småcellet lungekreft 
med cytostatika. Sjøl om studiene viste 
økt overlevelse, var det en dårlig skjult 
hemmelighet at inoperabel lungekreft 
hadde ei ytterst dårlig prognose. Men 
bedre tumorkarakterisering ga store 
fremskritt – først for pasienter med 
epidermal vekstfaktor reseptor (EGFR)- 
positivt adenokarsinom. Og seinere har 
en rekke molekylærbiologiske frem-
skritt gjort at vi nå tilbyr immunbe-
handling retta mot et antall stigende 
mål med kryptiske forkortelser som 

ALK, ROS1, PD-L1, KRAS, MEK og 
BRAF til et stadig økende antall pasi-
enter. Denne tilnærminga, kombinert 
med strømlinjeforma utredning og 
presis, intensiv strålebehandling, gir 
flere langtidsoverlevere, også av lunge-
kreft i stadium III og IV. Norsk lunge-
cancergruppe gjør en fantastisk jobb i 
å kontinuerlig oppdatere et eget norsk 
handlingsprogram - https://nlcg.no/

Astmabehandlingen ble revolusjo-
nert da inhalerte kortikosteroider ble 
tilgjengelige på 80- og 90-tallet. Antallet 
forverringer og innleggelser har sunket 
jevnt, og pasientene følges i stor grad 
opp av kolleger i primærhelsetjenesten. 
Men et lite antall pasienter har alvorlig 
astma, sykdom hvor pasientene trenger 
høye doser kortikosteroider i kombina-
sjon med og antagonister til muskarin 
og leukotrienreseptorer, for å hindre 
daglige symptomer. Hos noen klarer  
en ikke kontrollere sykdommen med 
standardbehandling. De siste årene har 
også denne gruppen pasienter opplevd 
betydelige framskritt. Såkalte biologiske 
medikamenter rettet mot T-hjelpercelle 
type 2 og IgE er tilgjengelige og gir en 

betydelig bedring når de er gitt på 
riktig indikasjon. I Bergen tilbyr en 
også pasienter uten denne muligheten 
såkalt bronkial termoplastikk hvor man 
«varmebehandler» det glatte muskel- 
celle-laget i bronkiene og slik demper 
hyperreaktivitet. Etterhvert som til-
budet for alvorlig syke astmapasienter 
er utvidet har behovet oppstått for en 
egen norsk veileder i behandlingen av 
disse pasientene. Norsk forening for 
lungemedisin opprettet en egen 
 arbeidsgruppe, og publiserte en 
 Praktisk veileder for alvorlig astma  
hos voksne, høsten 2019. Se selv på 
www.lunge.no/fag

Kols er en folkesykdom, som i noen 
grad heldigvis synes å være på retur.  
Men selv om alle nordmenn slutta å 
røyke i dag, vil fortsatt et stort antall 
utvikle kols, også i fremtida. Dessverre 
er fremskritta ikke like mange når det 
gjelder medikamentell vedlikeholdsbe-
handling av denne sykdommen. Der for 
er fokus i de nye norske retningslinjene 
for behandling av kols, som nå er ute til 
høring, først og fremst på riktig diag-
nostisering, forebygging (røykeslutt, 

Legeforeningens fagakse

Lungefaget ut av
håpløshetens avgrunn?

Lungemedisin? Behandle astma, kols og lungekreft?  
Gi inhalasjonssteroider til astmapasienter, se på at kreftpasientene  
dør med masse bivirkninger av cellegift, og gjøre ingenting for  
kolspasientene? Spise lunsj med tilårskomne menn som er  
mest  interessert i fluefiske, slektsforskning og modelljernbaner?  
«Lungemedisinerne er snille, men er de ikke litt kjedelige?» 

(sitat Øystein Bjørtuft)

Av Rune Nielsen, overlege/1. amanuensis, Lungeavdelingen/Klinisk institutt 2,  
Haukeland Universitetssjukehus/Universitetet i Bergen, Bergen.  

Styremedlem Norsk forening for lungemedisin og  
Marianne Aanerud,  overlege/1. amanuensis, Lungeavdelingen/Klinisk institutt 2,  

Haukeland Universitetssjukehus/Universitetet i Bergen, Bergen.

››
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vaksinasjon), fysioterapi/trening og 
rehabilitering https://www.helsedirek-
toratet.no/retningslinjer/kols-diagnos-
tisering-og-behandling-horingsutkast. 
Særlig nytt er at diagnosen kols bør 
baseres på spirometri hvor FEV1/FVC 
ligger under 5-persentilen for en normal 
befolkning (lower-limit-of-normal), og 
at foretrukket referanselikning bør være 
fra global lung function initiative (GLI).

Økninga av kols og lungekreft skyldes 
dårlig luft. Alt som påvirker luftkvalitet 
påvirker også lungehelsa vår. Dermed 
har vi med skepsis sett hvordan e-siga-
rettene har fått økt utbredelse både 
internasjonalt og i Norge. Norske lunge - 
leger har ønska ei restriktiv linje av 
frykt for at nye inhalerte produkt skal 
føre til sykdom blant dagens ungdom. 
https://tidsskriftet.no/2020/04/ 
aktuelt-i-foreningen/norsk-forening- 
lungemedisin-advarer-mot-e-sigaretter 

Men gitt at kolsepidemien faktisk 
avtar, hva skal da hordene av lunge-
leger ta seg til? Dessverre er det ingen 
horde. Og arbeidsoppgavene står i kø. 
Den største gruppa pasienter i fremtida 
kommer kanskje til å være pasienter 

med søvnrelaterte respiratoriske lidel-
ser, og da særlig obstruktiv søvn apné 
og adipositas hypoventilasjonssyndrom. 
Behandlinga av disse er ofte non-invasiv, 
nattlig ventilasjonsstøtte (CPAP og 
BiPAP). Pasientene blir ut redet med 
respiratorisk polygrafi og blodgass, 
gjennomgår opplæring i bruk av utstyr, 
og kontrolleres deretter jevnlig. Tele-
medisinske fremskritt har gjort at bruk 
av maskinen og sågar innstillinger er 
tilgjengelig via nettløsninger. Økt over-
levelse og vedlikeholdsbehandling av 
lungekreft øker behovet for opp følging 
av pasienter som lever med både redu-
sert lungekapasitet og  bivirkning av 
behandlingen. 

Den pågående pandemien vil også 
være med på å sysselsette lungeleger. 
Selv om vi ennå ikke vet om fanget, 
antar en at pasienter med long-COVID 
vil kunne ha behov for lungerehabilite-
ring og oppfølging av lungelege. 

Bortenfor lungekreft, kols og astma 
er fremskritta innen lungemedisin 
mange: Lungeleger bruker stadig oftere 
ultralyd for å bedre diagnostisere pasi-
enter med tungpust. Pneumotoraks-

behandlinga med dren er utfordret  
– kanskje kan man enten eksufflere  
eller behandle konservativt (?). En 
gjenoppdaget lungefunksjonstest – 
 impulsoscillometri - forventes i økt 
grad å bidra til diagnostikk særlig av 
obstruktive lungesykdommer. Ved 
idiopatisk lungefibrose (IPF) er bio-
logisk behandling blitt vanlig, og det 
forventes også at denne typen medika-
menter vil bli tilgjengelig for andre 
interstitielle lungesykdommer. 

NFL hadde sitt opphav i en egen 
forening for tuberkulose. Faget har 
siden dette favnet vidt, og spesialiteten 
gir mulighet til å jobbe med både eksis-
tensielle spørsmål ved omsorgen for 
terminalt syke kreftpasienter, og med 
høyteknologisk tilpasning av respira-
torbehandling. Hvem vet, kanskje 
 lyssabler er neste trinn i standard-
utrustningen for lungeleger?  •

Legeforeningens fagakse
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