
februar 2010

Tema:

Ledelse 

1





Innhold:

Kjære kolleger
Ledelse
Intervju med Ole Berg
Administrasjon og ledelse i sykehus 
Lakei – eller herre i eget hus
     Ledelse i det offentlige/ledelse i det private
Oslo universitetssykehus i  støpeskjeen
Lederutfordringer i Oslo universitetssykehus (OUS) 
Mellom profesjon og reform
     En avhandling om hvorfor legene mistet 
     makten og om innføringen av endelt ledelse
UiO – Annonse
Fra Boston til Badet
Forskningsdokumentasjon Villa Sana
Villa Sana - et eget sted for kolleger
Sykepleierdivisjonene ved nye Ahus  
Sjukhuset som tagits över av sjuksköterskor
Vurderer du ny jobb?
- Ikke lenger gøy å være leder
Ylf-Of-duell i Holmenkollstafetten
Kollegialt nettverk for ledere 
     med medisinsk bakgrunn
Vårkurset
Sekretariatets rådgivning i forbindelse  
     med lederstillinger i sykehus
Hva innebærer at det gis en  
     advarsel i arbeidsforholdet?
Omorganiseringenes pris
Ta vare på gode ledere/FaMe
Overlegeforeningen på tariffkurs

3
4
5
8

10

12
14
16

17
18
20
21
23
26
29
30
31
32

33
34

35

36
37
38

Bladet foreligger i nettutgave 
på foreningens nettside der alle  
lenker er direkte tilgjengelige.

Utgiver: 
Norsk overlegeforening
Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo
Telefon 23 10 90 00 /
Fax 23 10 91 50
www.legeforeningen.no /  
overlegeforeningen

Redaktør: 
Arild Egge 
E-post: arild.egge@rikshospitalet.no 

Foto:
© CF-Wesenberg / Kolonihaven.no,
Jon Helle, Edith Stenberg, privat, 
Scanpix, Shutterstock

Forsiden: 
Fra Modum Bads billedarkiv

Opplag: 
7.500 eks.

Grafisk produksjon:
Merkur-Trykk AS
Postboks 25, Kalbakken, 
0901 Oslo

NO
RD

ISK MILJØMERKING

241      Trykkeri     
 67

2

Forsidebilde: Villa Sana - kollegenes eget sted

Frist for innlegg til 
neste utgave 15.05.2010





Kjære 
kolleger
Godt nytt år til alle! Årets første utgave 
tar opp ulike aspekter ved begrepet  
”Ledelse”. Et omfattende tema og 
 kanskje vil det fylle mer enn ett num-
mer. I utgangspunktet vil vi relatere 
tematikken til våre omgivelser; ”ledelse 
i sykehus”. ”Ledelse” er på ett vis selv-
forklarende og alle har vi vel en grei 
forståelse av hva det innebærer. 

Likevel er dette et helt eget fagfelt 
med sitt eget teorigrunnlag utviklet 
gjennom lang tid og særlig det siste 
halvannet århundre. Det finns mye 
litteratur, og ”ledelse” er en del av 
mange utdanningsløp. En skal likevel 
ikke måtte gjøre dype dykk ned i ledel-
seslitteraturen før en møter ulike defini-
sjoner og forutforståelser av begrepet. 

Betegnelsen er performativ, dvs den 
fylles med innhold ved bruken. F.eks. 
foruten å betegne en aktivitet, - det å 
lede andre eller en organisasjon, 
 beskriver ordet personene/strukturen 
som leder. Parallellen i engelsk er 
”management” som har den samme 
doble betydningen. Management  
kommer fra italiensk (latin) og ble brukt 
om det å dressere hester (maneggiare). 

I vårt språk avgrenses ofte ”ledelse” 
mot det å ”administrere” som er den 
operasjonelle siden av det å lede en 
virksomhet. I engelsk finns et tilsvar-
ende skille ved ordene ”leadership”  
og ”management”, der det første 
betegner det egentlige ”lederskap”. 

Å bedrive ledelse gjør lederen eller 
ledelsen ved å styre organisasjonen i 
henhold til de mål (visjoner) som er 
satt for virksomheten ved eier eller 
oppdragsgiver. Ledelsesteoriene er 
mange; Machiavellis ”Fyrsten” (1532) 
kan sies å være meget tidlig ledelses-
litteratur, en første systematisk frem-
stilling egnet for militære ledere. Med 
industrialiseringen våknet ideen om 

den effektive og rasjonelle drift, etter 
hvert også ideen om en retning for 
virksomheten – begge først og fremst 
økonomisk motivert (sic). Dette er 
ledelsens oppgave.

Teoriene var først svært preget av at 
de ble utviklet for industriell virksom-
het, tekniske ingeniørmessige tilnær-
minger (”scientistisk”) – tids- og beveg-
elsesstudier er eksempler på disse. 
 Reaksjonen på denne trenden var en 
psykologisk tilnærming som fokuserte 
på motivasjonen for arbeidet – en 
”human relations”- skoleretning. Senere 
har retningene spisset og modnet seg, 
og gjensidig påvirket hverandre. 

Ledelsesfaget har hatt sin plass i 
næringslivet, kun etter hvert i organisa-
sjoner og offentlig virksomhet, som 
utdanning og kanskje aller sist i helse-
vesenet. Som kunnskapsbedrifter har 
utdanning og helse hatt sine selvsagte 
ledere helt opp til 80-90-tallet, - det 
siste tiåret er også helsevesenet blitt 
arena for profesjonell ledelse. De som 
har vært med, vet alt om denne proses-
sen… Kan man lede hva som helst bare 
man er økonomi- og ledelsesutdannet? 
Kan økonomer styre våre sykehus? Kan 
andre enn helsepersonell forstå det 
spesielle med sykehusdrift og hvor 
grensen går for hva som kan ofres for 
budsjettbalanse? Slik spør vi.

Dette er ømtålig og jeg skal ikke ta 
diskusjonen her, men konstatere at 
tiden nok er forbi da helseforetaket 
kunne styres av bare helsepersonellet 
alene, til det er organisasjonen, øko-
nomien og lover og regler for komp-
lekse. Store ressurser forvaltes og 
lederjobb allerede på avdelingsnivå 
krever hel eller halv stilling. For effek-
tiv utnyttelse av humankapitalen både 
i ”produksjon” og forskning er det nok 
ikke uten betydning å ha litt kunnskap 

om ledelsesteori. På mellomledernivå 
er det helt nødvendig med økonomisk 
kunnskap i tillegg for å kunne arbeide 
med budsjetter og å delta i diskusjonen 
omkring rammer og deres konsekvenser 
med den øverste ledelse. 

Det er liten grunn til å diskutere  
om det er fordelaktig å ha medisinsk 
utdannelse for å lede på de ulike nivåer 
i helsevesenet – svært mye ved denne 
virksomheten skiller den fra andre 
bedrifter, bl.a er dens idé ikke inntjen
ing, men å tilfredsstille befolkningens 
behov for nødvendige helsetjenester. I 
tider med fokus på økonomisk balanse 
og raske omstillinger for å oppnå dette 
– ofte i konflikt med faglige anbefalinger 
– er mange kolleger frustrerte og noen 
i lederposisjon i ferd med å kaste inn 
håndkledet. Da er det viktigere enn 
noen gang å oppmuntre til at leger 
skaffer seg lederkompetanse og tar nye 
tak i styringen av eget hus. Ja, vi har 
fått nye kolleger i teamet og er kanskje 
på vikende front, men det er mer enn 
noen gang nødvendig for pasientenes 
del at leger gjør seg gjeldene i sentrale 
lederposisjoner. Se verdien av å ta i 
bruk de andres kunnskap – det er ingen 
grunn til ikke å gjøre den til sin egen. 

Vi har snakket med noen ledere for 
å belyse temaet og bringer et intervju 
med Ole Berg, som bedre enn de fleste 
kan skape interesse for ledelsesfaget og 
som kan trekke dets historiske linjer. 
Omorganisering krever mer enn noe 
god ledelse og vi fokuserer derfor på 
det problematiske ved 
sviktende forarbeid og  
de kostnader dårlige 
prosesser kan ha. Jeg 
retter oppmerksomheten 
spesielt mot Odd  
Grenagers artikkel om 
erfaringene fra Ahus. 



N orske sykehus bruker om lag 
100 milliarder kroner i året. 

Dette er store ressurser, og selvfølge-
lig skal de forvaltes godt. Det har vi 
en plikt til etter helselovene og etter 
våre egne etiske regler.

Det er nå 9 år siden lovendringer 
førte til at prinsippet om profesjons-
nøytral ledelse ble innført samtidig 
med prinsippet om endelt ledelse. Når 
dette nummeret av Overlegen tar opp 
temaet Ledelse så er det ikke for å 
starte en omkamp omkring dette prin-
sippet, men allikevel ha et kritisk blikk 
på hvordan ledelse fungerer i sykehus-
ene. Vi må kunne stille spørsmålet om 
endelt ledelse virkelig er innført, eller 
om det er en skinninnføring hvor 
leger fortsatt leder den kliniske-
behandlingsmessige delen av virk- 
somheten, og sykepleierne den pleie-
messige delen. Der hvor sykepleier 
leder leger, er det da i praksis en 
2-delt ledelse i alt annet enn navnet?

Videre må vi stille spørsmålet om det 
å innføre profesjonsnøytral ledelse har 
ført til de ønskede resultater, nemlig 
bedre ledelse av denne store og viktige 
samfunnssektoren, eller har det bare 
ført til mer ledelse, med et forvokst 
topptungt ledelsesskikt på sykehusene 
og en rekke administrative ”glavalag” 
i sykehusenes organisering. Bruker vi 
så mye mer på å administrere for å 
administrere at gevisnten av alle årenes 
effektivisering i pasientbehandlingen 
blir spist opp av mer ledelse uten 
 sikker gevinst? Det ideologiske 

LEDELSE

AV oVErLEgEforEnIngEnS LEDEr
 ArnE LAuDAL rEfSum

grunnlaget for New public manage-
ment som på 80-tallet så for seg en 
effektivisering av offentlig virksomhet 
ikke minst ved profesjonalisering av 
ledelse anført av Reagan og Thatcher 
har nok gått av moten, men endring-
ene som ble innført sitter igjen ikke 
minst i vår sektor. Ble det noe bedre?

Vi må gå til hele formålet for sykehus-
ene, og det er å tilby befolkningen 
diagnostikk og behandling for deres 
sykdom og plager. Organiseringen 
skal bare hjelpe til med at dette for-
målet kan oppfylles så godt som 
mulig, både ressursmessig og kvali-
tetsmessig. Da må også forskning og 
utvikling av avdelingens faglige drift 
inngå i primæroppgavene som inklud-
eres i formålsoppnåelsen. Vi mener  
at det er leger som er best egnet til å 
lede dette arbeidet, og ta dette medi-
sinske ansvaret. Dersom det ikke er en 
lege som leder en medisinsk avdeling, 
må en profesjonsnøytral ikke-lege ha 
en lege i linje under seg til å ta dette 
ansvaret. Dette er kun et fordyrende 
ekstraledd.

Dette betyr ikke at enhver lege er 
egnet til å være leder, bare fordi han 
eller hun er lege. Tiden er også forbi 
da man tok en lederstilling bare for å 
hindre at en annen fikk stillinger, for 
det hadde vært enda verre. Ledelses-
ansvaret må tas på alvor, men god 
ledelse måles ikke i hvor mange timer 
man sitter i møter. God ledelse betyr 
å ta ansvar for avdelingens drift både 
når det gjelder økonomi, personell, 

diagnostikk og behandlig av pasienter, 
utdanning, forskning og utvikling.  
I dette ligger også å ha oversikt over 
avdelingens medisinske aktiviteter, at 
disse er faglig forsvarlige og at result-
atene er tilfredsstillende. Dersom de 
ikke er det, er god ledelse å ta grep 
slik at de blir det.

Leger som er ledere ønsker å opprett-
holde kontakten med klinikken. Det 
viser forskning som er omtalt i dette 
bladet. Det betyr ikke at de nedpriori-
terer ledelse, men at de har en tett 
kontakt med der kjernevirksomheten 
bedrives. Det kan nok ofte feilaktig 
oppfattes som om de ikke satser fullt 
og helt på å være leder, sammenlignet 
med andre yrkesgrupper, siden de på 
den måten holder døren på gløtt for å 
kunne gå tilbake til klinikken.

For Of-styret er ledelse et av våre 
viktigste fokusområder i denne 
 perioden. Ledelsestipender er 
 etablert, vi skal revidere vårt policy-
notat om ledelse, lederutvalget er 
oppnevnt på ny, og de skal i år ha  
et avdelingslederseminar både vår  
og høst.
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M øtet med Ole Berg, ble nesten 
et mini-seminar om forvalt-

ning, organisasjon og ledelse innen 
helsesektoren over tid. Spennet går 
fra den tiden sykehusdrift var basert 
på såkalte overlegepraksiser, og legene 
hadde nesten all makt, til de siste tiår, 
da spesialiseringen har ført til frem-
veksten av det såkalte ”matrisesyke-
huset”. Økende kompleksitet og krav 
til koordinering gjør det til en stadig 
mer omfattende oppgave å være leder. 
Staten får i tillegg økende behov for å 
kontrollere sykehusdriften, siden 
utgiftene til helsevesenet blir mange-
doblet i løpet av noen tiår. 

Hvor egnet er New Public Management 
som verktøy for ledelse?    
Den såkalte nye offentlige ledelse 
oppstod som et utrykk for at man 
ønsket å profesjonalisere, og å kunn-
skapsbasere styring og ledelse. Før tok 
man mer utgangspunkt i jusen, og det 
hele var mer regelstyrt. Etter hvert 
overtok andre samfunnsvitenskaper, 
særlig ”økonomikken”, med mer mål-
styring, ved hjelp av indikatorer. 
Reglene blir her mer instrumentelle 
og effektivitetsbasert. Overordnede 

organer definerer mål, og ledere får 
kontrakter på å levere et definert 
resultat: Holde budsjettet, behandle  
så og så mange pasienter, osv. 

Detalj-styringen rammer til sist også 
legene. Før var man mer autonome, 
og utøvde skjønn. Nå er legene i 
økende grad underlagt prosedyrer. 
Prosedyrene får koder, og dermed har 
man mye mer oversikt over hva hver 
enkelt lege gjør, og de blir mer styr-
bare.  Aktivitetsprofilen til hver enkelt 
lege kan synliggjøres, og dette kan 
kobles direkte til avlønning. 

Man ser også i økende grad at  
”scientific medicine” inngår ekteskap 
med ”scientific management”. De  
to  passer til hverandre som hånd i 
hanske. 

 Hva ser du som ulempene ved en slik 
utvikling?
Man får en mer standardisert medisin. 
I noen grad kan det være bra, siden 
det nok har vært for mye variasjon i 
praksis tidligere. Men det kommer til 
et punkt hvor utbyttet av standardi-
seringen blir stadig mindre; vi får en 

avtagende grensenytte. De færreste 
behandlinger kan standardiseres helt. 
I hvert enkelt tilfelle vil det være en 
større eller mindre grad av skjønn 
som må utøves. Utøver man skjønn, 
og avviker fra standardprosedyren, har 
man stukket hodet ut og må ta risen 
hvis det går galt, men burde forsåvidt 
også få rosen hvis det går bra. Beton-
ingen ovenfra av standardiseringen 
gjør imidlertid at stadig flere blir for-
siktige. Frykten for kritikk, for retts-
saker og for medieoppslag bidrar i 
samme retning. Legekunsten får lett 
dårlige kår under et slikt system.

 Hva slags ledelsesfilosofi preger studiet?
Studiet preges av flere, men jeg ser på 
ledelse som et spørsmål om først og 
fremst å mobilisere medarbeiderne. 
Selvfølgelig må man kunne den 
 tekniske, organisatoriske siden, som  
å styre budsjett, ansette, organisere 
arbeidet, osv., Men det å inspirere og 
å mobilisere er det viktigste, både 
overfor grupper og enkeltindivider. 
Man kan ikke diktere folk til å gjøre 
en god jobb, men man kan inspirere.  
Både kvantitativt og kvalitativt må 
man kunne mobilisere medarbeiderne 

Intervju med ole Berg
Tema «Ledelse»
Hvis man i større grad enn man gjør i dag kunne legge vekt  på mobiliserende 
ledelse, ville mye være gjort. Det hadde vært fornuftig å bruke de ansatte som 
strategiske konsulenter, i stedet for i så stor grad å bruke eksterne. Hadde man  
kunnet mobilisere medarbeiderne til å ta i bruk sine erfaringer for å kunne lage  
en bedre klinikk, hadde det også vært enklere å fått de ansatte med seg, 
slår ole Berg fast.

oLE BErg IntErVjuEt AV 
StyrEmEDLEm IngEr-LISE HAAKStAD.
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til å yte sitt beste. For å få til det er 
det ikke minst viktig å bidra til å 
bygge opp medarbeidernes selvtillit. 
Mange ledere gjør det motsatte. Da 
demobiliserer de sine medarbeidere. 

Jeg ser det som viktig å få frem 
 ”medlederen” i medarbeiderne. Selv 
om man ikke har noen formell leder-
posisjon, har man en medledende 
rolle. Hvordan man forholder seg til 
overordnede og til kolleger er med på 
å gjøre at organisasjonen fungerer 
bedre eller dårligere. 

 Hvilke ledelsesutfordringer ser du som 
de viktigste etter helseforetaksreformen?
Charlotte Haug hadde satt som over-
skrift på sin første leder i Tidsskriftet 
etter sykehusreformen ” Innlagt på 
foretak”: Man introduserer en 
bedriftsmessig, nesten industriell, 
måte å tenke på. Den virker fremmed-
gjørende i forhold til den virksom-
heten som drives i sykehus. 

I dag gir dette seg ikke minst utslag 
gjennom stordriftstenkning. Men 
sammenslåingene av sykehus har så 
langt mer hatt form av administrative 
enn fysiske sammenslåinger, og da  
blir stordriftsgevinstene små. Man  
har mange steder laget avdelinger 
(klinikker) som går på tvers av geo-
grafien. Det skaper samordnings-
problemer innad på de opprinnelige 
sykehus. I Sykehuset Innlandet har 
man derfor gått tilbake til mer lokalt 
styrte ”komponentsykehus”, og vel 
også indirekte sagt at det fysisk 

samlede sykehuset (Rudshøgda) ligger 
langt inn i fremtiden. I de brede 
HFene vi nå har fått landet rundt, vil 
”halvveisintegrasjonen” som de geo-
grafioverskridende avdelinger og kli-
nikker utgjør, skape betydeligte utford - 
ringer. Vi risikerer å tape smådrifts-
fordelene vi ofte hadde på det som nå 
er komponentsykehus uten å få reali-
sert stordriftsfordeler sammenslåinger 
skal skape. 

Jeg forstår godt RHF-ledernes vansk- 
elige politiske balansegang.  Skal man 
få tatt ut stordriftsfordelene må syke-
hus samles fysisk, som er politisk 
umulig. Vi har få mennesker (pasien-
ter) i Norge, og de vi har bor for 
spredt, til at vi kan drive skikkelig 
stort. Vi er dømt til å ha et svært 
 kostbart sykehusvesen. 

Funksjonsfordeling gir i noen grad 
reell stordrift gjennom dagens inte-
grasjonspraksis. Det kan fungere bra 
for fag som øye, hud og ØNH, men 
for de ”større” fagene skapes det 
 problemer når komponentsykehusene 
blir stadig mindre ”komplette”. Særlig 
eldre pasienters lidelser kommer ofte 
som multiple lidelser, som må sees i 
sammenheng.  

I iveren etter stordriftsfordeler under-
vurderer man ofte de kulturelle 
omkostninger som er forbundet med 
sammenslåinger, uansett hvordan  
de skjer. Sykehus er institusjoner, 
ikke bedrifter, og de har en 
dypt 

forankret identitet. Denne identiteten 
er noe av sykehusets kapital. Ved 
 sammenslåinger skal man skape en  
ny identitet, og forsøker å gjøre det 
”kirurgisk” og raskt. Det går ikke. 
Identitet må få gro frem og det tar tid. 
I Oslo skal nå mye gammel, status- 
tung identitet fort bort, og erstattes  
av en ny. Det vil ta lang tid, og for-
sinke utbyttet av sammenslåingene. 
God kultur skaper en ubyråkratisk, 
harmonisk og nesten usynlig samord-
ning. Etter en sammenslåing av 
 virksomheter må det uformelle limet 
erstattes av et formelt lim, av regler 
og direktiver: Byråkrati må erstatte 
kultur.   

Bør man ha medisinsk bakgrunn for å 
være leder i helsevesenet?
Ledelse går ut på å være en slags 
metabehandler. Alt en sykehusleder 
gjør, skal jo bidra til at behandlingen 
blir bedre og mer effektiv. Selv om 
sykehuslederen ikke har helsefaglig 
bakgrunn, må vedkommende derfor 
ha satt seg inn i mange medisinske 
spørsmål. Sykehuset er jo først og 
fremst en medisinsk institusjon. Det 
er legene som er bærerne av syke-
husets formål. Det betyr også at jo 
nærmere man kommer selve behand-
lingen jo større rolle må medisinske 
premisser og medisinsk kompetanse 
spille. 
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Men også på det mer administrative 
nivå må medisinske vurderinger spille 
en sentral rolle. På vårt bachelorstu-
dium gir vi derfor undervisning også i 
medisinske fag. Man kan ikke mobili-
sere folk hvis man ikke også faglig, og 
faglig-mentalitetsmessig, forstår dem. 

All omorganisering vi har sett de siste 
årene, synes å ha ført til en økende frust
rasjon og resignasjon blant mange syke
husleger? 
Organisatoriske endringer skaper ofte 
frustrasjon, fordi de gjennomføres på 
en ovenfra-og-ned-preget måte. 
Mange ser ikke fornuften i dem; de 
kan for eksempel mangle en god og 
konkret klinisk begrunnelse. De kan 
også skape frustrasjon fordi identitet 
og kultur mer allment går tapt: 
Omorganiseringer rokker ved posi-
sjoner, relasjoner og den hverdag man 
er vant med. De er nødvendige, men 
samtidig truende og uten god mening 
for mange. Man kan få dem bedre til 
jo bedre man får dem forankret og 
begrunnet i kliniske behov, og jo mer 
man har fått mobilisert sykehusets 
medarbeidere som ”medreformatorer”. 
Jo mer makt som brukes, jo mer krev-
ende vil omorganiseringen bli, og jo 
lengre tid tar det før gevinstene ved 
den kommer til syne.

Man kan ofte ha nytte av råd utenfra, 
men kommer alt utenfra og ovenfra, 

blir det vanskelig. Sykehusets sjel 
ligger i klinikken. Det er først og 
fremst denne sjelen som må mobili-
seres. Men klinikkens kvinner og 
menn må også både la seg mobilisere 
og mobilisere seg selv. Vi ser tendenser 
til at litt for mange leger er flinkere til 

å utvikle motforestillinger enn fore-
stillinger. Legestandens konstruktive 
mobilisering må først og fremst 
komme innenfra. Det er derfor viktig 
at medisinen får frem gode ledere, og 
at den gir dem som står frem mulig-
heter til å få utfolde seg.

Ole Berg, f. 1944. Professor i statsvitenskap og 
helseledelse, Universitetet i Oslo siden 1987.  
Har i nesten hele sin karriere interessert seg for 
organisasjon og ledelse innen helsevesenet. 

I 1986 startet kandidatstudiet i helseadministrasjon; 
en lederutdanning hvor Legeforeningen var blant 
initiativtakerne. Ole Berg var primus motor i 
dette årsstudiet. I 2003 ble navnet endret til  
”Det erfaringsbaserte masterstudium i helse-
administrasjon”, med en varighet på 3 semester.

De første årene var ¾ av studentene leger. Nå utgjør legene ca. 2/3 av 
 studentene på hvert kull. Nærmere 700 studenter er etter hvert blitt uteks-
aminert fra det som ofte betegnes som ”Ole Berg- skolen”, og mange sitter 
nå i fremskutte posisjoner i norsk helsevesen.

På toppen av dette kan man ta et internasjonalt masterstudium over 2 år,  
og til sammen utgjør de to studiene nærmest en siviløkonomutdanning for 
helsevesenet.

Fra 2010 ligger skolen under Institutt for helse- og samfunn ved det medi-
sinske fakultet, og har i overkant av 200 studenter. I tillegg til undervisning, 
driver avdelingen forskning; mest innen helseøkonomi, helsepolitikk og 
helseledelse og samfunnsmedisin.

«Nedskjæringer og innstramminger 
rammer legene»

Les mer på Ofs hjemmeside http://www.legeforeningen.no/id/159858
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I motsetning til tidligere, hvor det 
var en sterkere profesjonskamp, ser 

vi nå at mange leger er mindre inter-
essert i å ta lederansvar, spesielt på 
seksjonsnivå. Andre yrkesgrupper 
inntar derfor ofte ikke bare direktør 
og avdelingslederstillinger, men også 
seksjonslederstillinger.  Leger blir 
gjerne seksjonsoverleger med faglig 
ansvar, men ønsker ikke å ta på seg et 
mer samlet seksjonslederansvar. Sam-
spillet mellom administrasjon og fag 
er imidlertid tett på dette nivået, og  
det er ikke uvesentlig for pasientene 
hvem som treffer beslutninger. I en 
tid hvor økonomi spiller større og 
større rolle er det svært uheldig hvis 
legegruppen blir satt på sidelinjen i 
det administrative system.

En sak med utgangspunkt i Helse 
Fonna i 2008 skapte betydelige reak-
sjoner. Legeforeningen sentralt rea-
gerte også og sendte et godt brev til 
Helsedirektoratet for avklaring. På 
spørsmål om ansvar for akuttmedi-
sinske tjenester i Helse Fonna ga 
 Helsedirektoratet  følgende svar: ”….
Utgangspunktet er at eier/arbeids-

giver har det fulle ansvar for tjenesten. 
Ansvaret ivaretas av ledere på ulike 
nivåer i organisasjonen. Det gjelder 
både personalansvar, systemansvar og 
faglig ansvar. Det medisinskfaglige 
ansvaret er således lagt til leder, og 
det gjelder uavhengig av hvilken 
 kompetanse leder selv har. .…..” Det 
er særlig siste setning i sitatet som har 
skapt sterke reaksjoner, forståelig nok.  
Den kan oppfattes slik at for eksempel 
en økonom kan inneha det medisinsk-
faglige ansvaret for en akuttmedisin-
ske enhet. Det vil være en dramatisk 
endring av dagens praksis ved de fleste 
sykehus og gir grunn til bekymring 
for at forsvarlighet og pasientsikker-
het ikke vil bli ivaretatt på en god nok 
måte. 

Dessverre gjenspeiler denne problem-
stillingen den innebygde motsetning 
som ligger i dagens lovgivning ved-
rørende ledelse i sykehus. Lovgiver 
skiller mellom et mer overordnet 
-faglig og administrativt systemansvar 
som nærmest hvem som helst ser ut  
til å kunne ha, og det individuelle 
behandleransvaret  (profesjonsan-

svaret).  I situasjoner hvor leder ikke 
er lege, har man lagt opp til at medi-
sinskfaglige rådgivere skal kunne 
 brukes som hjelp i beslutningsproses-
sen. En slik modell medfører likevel at 
andre enn leger fatter beslutninger i 
medisinske spørsmål. Det tilslører 
reelle ansvarsforhold, og Legeforen-
ingen har frarådet medlemmene å 
fungere som medisinsk-faglige råd-
givere på avdelings- og seksjonsnivå.

Er Helsedirektoratets svar ovenfor  
en rimelig utlegging av dagens lov-
givning?  Svaret må være nei. Det 
følger av Helsepersonelloven at syke-
huset plikter å organisere sykehuset 
forsvarlig og tilrettelegge for at bl.a. 
den enkelte lege kan overholde sine 
lovpålagte plikter og drive faglig for-
svarlig legevirksomhet. Det må bety 
at sykehuset ikke kan plassere beslut-
ningsansvar uavhengig av faglig kom-
petanse. Ansvar for høyspesialisert 
medisin må ligge hos leger med nød-
vendig spesialistkompetanse.

På individuelt behandlingsnivå synes 
det å være rimelig konsensus i praksis 

Administrasjon og ledelse i sykehus 
– noe for leger?

KjELL VIKEnES, oVErLEgE Dr. mED.
StyrEmEDLEm oVErLEgEforEnIngEn 

Ledelse av sykehus og spesielt på avdelingsnivå har til tider skapt stort engasjement 
og mye følelser. Lenge var det selvsagt at spesialistkompetente leger ledet kliniske 
avdelinger, senere kom 2-delt avdelingsledelse, men hvor avdelingsoverlegen som 
regel fortsatt var den mest sentrale leder. nå er det profesjonsnøytral ledelse som 
gjelder, og økonomi (les bunnlinjen) er mer i fokus enn fag. En utvikling som ikke er 
ønskelig og som nok heller ikke er i pasientenes interesse. 
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om at det er kompetanse og faglig 
forsvarlighet som gjelder og at leger 
må være beslutningstakere i medisinske 
spørsmål. Problemet er større vedrør-
ende ledere som har det såkalte ”sys-
temansvaret”. I lovforarbeidende til 
Helsepersonelloven forutsettes det  
at det må legges til rette for at beslut-
ninger fra den medisinske spesialist-
kompetansen tydeliggjøres i syke-
husene. Det angis også at helseperso-
nell med medisinskfaglig ansvar må ha 
tilstrekkelige fullmakter  av hensyn til 
faglig kvalitet i sykehus og tilliten til 
sykehusene. Lov om  spesialisthelstjen - 
esten  angir også ( § 2.2 ) at helsetjen-
ester som ytes skal være forsvarlige. 
Det er således sterke krav til faglig 
forsvarlighet både på individnivå, men 
også på organisatorisk nivå, noe som 
må ha klare implikasjoner for hvem 
som kan ha lederansvar. I praksis har 
nok mange sykehus løst motsetnings-
forholdet mellom systemansvar og 
profesjonsansvar ved å knytte begge 
typer ansvar til en egnet leder med 
medisinskfaglig utdannelse. Pasient-
sikkerhet og faglig forsvarlighet er 
tjent med at leger er villig til å ta et 
slikt totalansvar.

Det er dog en betydelig forskjell på 
hvordan sykehusene løser ledelsesut-
fordringene. Mange sykehus (som hos 
oss) har stort sett leger som ledere for 
kliniske avdelinger selv om de har fått 
profesjonsnøytrale avdelingsdirektør-
titler. Disse legene er da spesialist-
kompetente i faget og ivaretar også 
det overordnede medisinskfaglige 
ansvaret. Det blir dermed en billigere 
løsning enn å ha en ikke-lege som 
leder som vil trenge en klinikkover-
lege eller avdelings- overlege som et 
nødvendig mellomledd. 

Noen sykehusdirektører sier: Fri oss 
fra ”autonome overleger” og argu-
menterer for at for eksempel syke-
pleiere skal være seksjonsledere og 
dermed kunne begrense legenes 
antatte sløsing med ressurser. Foruten 

at man ved dette utrykker en mistillit 
til legegruppen, så risikerer man også 
at legene helt melder seg ut av økono-
misk tenkning/ansvar. Det må være 
lite ønskelig. En viktig måte å redu-
sere fremtidens kostnader på er trolig 
en kritisk gjennomgang av hvilke 
 prøver/undersøkelser som skal skal 
rekvireres. Da er det viktig å ha 
legene med på laget. Selv rekvirering 
av noe så banalt som en Hb setter 
mange hender i arbeid på et sykehus. 

En oppdeling i administrativt og fag-
lig lederansvar bidrar forøvrig lett til 
at man får et beslutningsproblem. 
Hvem skal avgjøre for eksempel om 
en pasient skal få ICD?  Seksjonsover-
legen med sin gode faglige indikasjon 
og henvisning til pasientrettigheter 
eller seksjonslederen som sier at 
 pengesekken er tom?  Begge hensyn 
er relevante. Trolig er det mer hen-
siktsmessig og ressursbesparende å 
integrere disse hensyn gjennom å 
legge beslutningen til samme person 
(som da nødvendigvis må være den 
medisinsk ansvarlige lege). På den 
måten må leger også ta klare øko-
nomiske hensyn og et totalansvar  
for driften og de prioriteringer  
som gjøres. 

Av og til kan det virke som om topp-
ledelsen i sykehus først og fremst 
ønsker seg rene administratorer som 
mellomledere. Den rollen medfører at 
mange føler seg mellom barken og 
veden og med stor grad av detalj-
styring fra oven.  Det bidrar til å gjøre 
lederstillinger mindre attraktive for 
legegruppen, men like viktig: Det 

hemmer muligheten til virkelig å lede 
og utvikle avdelinger både faglig, forsk - 
ningsmessig og organisatorisk. Pro-
duktivitetskrav dominerer ofte bestil-
lingen fullstendig, og stadige inn-
sparinger/omstillinger medfører 
lederslitasje og lite fokus på sykehus-
enes primæroppgave. Det er viktig  
for å rekruttere leger med lederegen-
skaper at det gis handlingsrom. Ellers 
risikerer vi å bli sittende igjen med 
passive administratorer som ikke har 
evnen/styrken til å gi sykehusene nød-
vendige faglige løft og holde tritt med 
den medisinske utviklingen.

Dagens store ledelsesutfordring i 
sykehus består i å integrere fag, øko-
nomi, forskning, utdanning og ansattes 
arbeidsforhold på en god måte og 
med pasientene i fokus. Dette er en 
krevende oppgave, men kolleger med 
interesse, engasjement og personlig 
egnethet for ledelse har bedre forut-
setninger enn de fleste til å lykkes. 
Det fordrer også at noen leger, ikke 
minst blant de mange unge som nå 
utdannes, er villige til å stille opp og  
å lære det administrative verktøyet. 

Det er åpenbart at lovverket stiller 
faglige krav også til hvem som kan 
inneha lederposisjoner med systeman-
svar på sykehusavdelinger/klinikker, 
og det gir formell støtte til at egnede 
leger bør ansettes som ledere av klin-
iske avdelinger. Aller viktigst er likevel 
evnen til, uavhengig av egne sympatier/ 
antipatier, å få frem det beste i alle 
medarbeidere, skape lagfølelse og 
godt samarbeid for derved å sikre god 
og effektiv pasientbehandling.
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InnLEgg AV rAymonD mortEnSEn./PSL

       Ledelse i det offentlige
Ledelse i det private helsevesen
     Lakei – eller herre i eget hus
De siste 15 år har jeg  vært 
praktiserende spesialist i urologi 
i min egen lille organisasjon 
som på mange måter er å 
sammenligne med et minisyke-
hus. 

M en jeg har en fortid som leder 
for en kirurgisk avdeling. Min 

eneste forutsetning og kvalifikasjon 
den gang var at jeg var lege og fag-
mann blant likemenn.

Jeg ble utdannet i en tid da de somat-
iske sykehus var en naturlig forlen-
gelse av feltsykehusene hvor ledelsen 
var forbeholdt den som best kunne 
løse oppgavene og den som blant like-
menn ble akseptert som dyktigst. Vel 
var dette for 35-40 år siden, og det var 
ingen tvil om at det var en enhetlig 
ledelse med klar hierarkisk struktur.

Denne strukturen hadde sin bakside 
med ledere som utviklet despotiske 
trekk, og alle leger med noen år på 
baken vil kunne fortelle om avdelings-
overleger som hersket som små tyran-
ner og eneveldige småkonger på sine 
avdelinger. Denne tiden kommer 
 forhåpentligvis ikke tilbake, og vi  
som har opplevd det har mange 
 historier å forskrekke de yngre med.

Ettersom sykehusorganisasjonen 
 vokste i omfang og tjenester ble det 
gradvis behov for å organisere ledelses- 
strukturen, og etter en turbulent 

 periode med profesjonsstrid ble det så 
1. januar for 10 år siden innført lov 
om spesialisthelsetjenesten. 

 Loven slår fast at sykehusenes opp-
gaver er pasientbehandling, forskning 
og utdanning av helsepersonell. Mer 
kontroversielt ble lovens bestemmelse 
i § 3.9 om at det skulle være én ansvar - 
lig leder på alle nivåer.  Det ble imid-
lertid ikke definert hvilken fagut-
dannelse lederen skulle ha. Den 
 overordnede ledelse ble sykehusstyret 
og administrasjonen.

Jeg var leder på en kirurgisk avdeling  
i denne problematiske tilpassingsti-
den, og det var stor uro blant legene i 
avdelinger som fikk annen ledelse enn 
leger.

Støyen rundt lederens faglige bak-
grunn har nok stilnet noe etter hvert. 
Det tror jeg har sammenheng med at 
kravene til den nye leder i større og 
større grad har kommet ovenfra i 
form av stadig strammere økonomi  
og økte byråkratiske påbud. Hvilket 
fag lederen har betyr mindre da 
 hennes arbeidsdag består i å adm-
inistrere ressursmangelen.

Livet som leder er annerledes i egen 
praksis, og spesielt friheten til å finne 
sin egen stil og sine egne løsninger er 
uvurderlig. I etableringsfasen har man 
de samme utfordringer som en 
gründer i næringslivet og en må for-
holde seg til næringslivets hovedregel  
–  å ha kontroll med utgiftene. 
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Avtalespesialistens  inntekter  blir 
regulert av myndighetene, mens 
ut giftene er hans eget ansvar å styre. 
Jeg har imidlertid mulighet til å styre 
min egen inntekt ved å øke arbeidet 
og ved å utvide tilbudet til kunden og 
på den måten øke inntektsgrunnlaget. 
Utgiftene styres av hva jeg  ønsker å 
tilby kunden som f. eks. pene og rene 
lokaler, moderne teknisk utstyr både 
medisinsk og kontorteknisk. 

Avtalespesialisten er også styrt ovenfra 
med påbud som påvirker utgiftssiden i 
form av utvidet datautstyr, krav til 
IKT og krav om innlevering av tid-
krevende rapporter. PSL og Lege-
foreningen er aktivt på banen for å 
bedre vår inntjeningsmulighet og å 
begrense påleggene.

Jeg opererer med et nullbudsjett på 
utgifter ved årets start. Tenkningen er 
enkel. Jeg må hvert år klarlegge hva 
som virkelig trengs for å holde kvalitet 
og produksjon på ønsket nivå. Innkjøp 
av dyrt utstyr kan gjøres gjennom 
leasing noe som gjør utgiftene 
 kontrollerbare.

Enkle poster som husleie, lys, varme, 
personale osv. osv. utgjør en start på 
budsjettet. Ut over det må jeg vurdere 
om et utstyr er nødvendig og om det 
gir meg muligheten for inntjening. 
Det blir et regnskap som må gå i 
pluss, ellers har jeg ikke lønn. Det 
mest fleksible posten er min egen 
lønn. Jeg skal likevel ikke underslå at 
inntekten kan tilsvare hva jeg ville ha 
tjent på sykehus.

Tilbake til min kollega i lederposisjon 
på sykehuset. Hun har ingen fleksibi-
litet på lønn, verken sin egen eller 
sine ansatte. Hennes virkelighet er at 
hun oftest har en kreditt fra det 
offentlige i form av fjorårets under-
skudd som begrenser muligheten  
for nyanskaffelser. Hun må ofte ty  
til kriseløsninger for utslitt og defekt 
utstyr, og underskuddet må gradvis 

nedbetales noe som får mer og mer 
oppmerksomhet i det daglige arbeidet 
som etter hvert blir et kompromiss 
mellom faglige ønsker og økonomi. 
De faste utgifter er det lite å gjøre 
med for en avdelingssjef.

Lederen skal lede virksomheten i 
 henhold til definerte mål. En viktig 
oppgave er personalpolitikken. Min 
erfaring er at jo større organisasjon,  
jo mindre menneskelig kontakt har 
lederen med den han er satt til å lede.  
Det er nærmest umulig å kjenne alle, 
og det er like vanskelig å spre entusi-
asme for organisasjonen utover det 
hver enkelt har for sitt eget fag.
Jeg har i dag to ansatte som jeg er 
leder for. Vi har felles arbeidsarena og 
alle har god oversikt på bedriftens mål 
og oppgaver. Jeg har til en hver tid 
muligheten til å delegere oppgaver og 
endre arbeidsmetoder ut fra hva som 
er mest hensiktsmessig og ut fra min 
lederfilosofi. Jeg kan lønne etter inn-
sats, belønne og påskjønne når jeg 
synes at det er på sin plass, jeg kan 
undervise mine ansatte og lære dem 
opp i spesielle ferdigheter som driften 
trenger at de behersker.

Min lille organisasjon er sårbar og 
konflikter må løses før det fører til 
driftsforstyrrelse. Men med så få 
ansatte er det vanligvis ganske enkelt 
å ta pulsen på stemningen, ordne opp 
i eventuelle mistemninger og passe på 
at vi er fokusert på våre oppgaver.

Det viktigste for meg i dag er at jeg 
kan arbeide 100% med faget. Jeg ble 
lege på grunn av interesse for faget  
og ikke for å bli en byråkrat. Jeg 
bestemmer sjøl når jeg trenger faglig 
påfyll og reiser på de kongresser og 
møter som jeg måtte ønske.

Jeg leder min lille organisasjon slik at 
arbeidet med faget blir rasjonelt og 
optimalt. Administrative oppgaver 
som regnskap, rapportskriving og 
lignende gjør jeg når det passer meg, 
en regnfylt lørdag eller en kveld jeg 
har overskudd. Regnskapet kan man 
selvfølgelig overlate til regnskaps-
byråer. Å være herre i eget hus gir  
en mening i livet som gjør at jeg ikke 
kunne tenke meg  å velge meg bort 
fra. 

Til tross for økende myndighetskrav 
ovenfor oss i avtalepraksis, har jeg 
fortsatt en helt annen verden av frihet 
enn det var i det offentlige allerede 
den gang da jeg var leder for 15 år 
siden.

Med en vennlig og empatisk hilsen til 
mine venner overlegene på sykehusene 
fra en som er herre i egen urologpraksis 
– og velkommen etter.
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Hvordan står det til med OUS prosessen 
akkurat nå?
Aller først vil jeg understreke at etabl-
eringen av Oslo universitetssykehus  
er en riktig og viktig beslutning, den 
åpner for en lenge ønsket og helt nød-
vendig samordning av ressursene i 
Oslo-området. Det er en usedvanlig 
krevende prosess – en treparts fusjon 
(Aker, Ullevål, Rikshospitalet) – det 
vil ta lang tid å få alt dette på plass i 
ny struktur, men det er opp til oss 
som har tatt på oss denne oppgaven å 
sikre at vi lykkes med å utnytte de 
muligheter som ligger i at vi nå er i 
ferd med å få på plass en felles organi-
sasjon. Nye ledere er på plass på nivå 
2 (klinikkleder) og 3 (avdelingsleder), 
snart følger nivå 4 og 5. Akkurat nå 
har vi passert vår første milepæl som 
var den viktige organiseringen på 
tvers av tre av landets største sykehus. 
I nær fremtid har vi mange konkrete 
endringer som skal gjøre pasientenes 
hverdag bedre – som for eksempel en 
samkjøring av de pasientadministra-
tive systemene som for en del fag-
områder muliggjør en samkjøring av 
ventelister og behandling allerede i år.

Hva er de største utfordringene den 
nærmeste tiden?
Vi skal ha på plass et svært krevende 
budsjett samtidig som nye ledere skal 
bli kjent med sine ansvarsområder og 
etablere en ny integrert organisasjon. 
Det gjenstår mye arbeid med felles 

kulturbygging og ikke minst å bli 
kjent med hverandre som kollegaer 
der man tidligere har vært konkur-
renter. Vi ser også at vi nærmer oss  
en del konkrete forandringer i for-
bindelse med samorganisering og 
samlokalisering av tilbudet til pasient-
ene som kan bety endringer for 
ansatte og deres hverdag.

Har noe gått lettere enn antatt?
Da den nye organisasjonsmodellen 
med ni klinikker endelig ble vedtatt i 
sommer gikk det fort å få aksept for at 
dette var en løsning alle kunne forstå 
og leve med. Jeg gleder meg hver dag 
over å se at ledere og ansatte blir kjent 
på tvers av gamle grenser, det bygges 
respekt og tillit og gamle myter rives 
ned. Mye gjenstår, men det har skjedd 
utrolig mye i løpet av dette halvåret. 
Det er opp til oss å fokusere på mulig-
hetene dette gir for fag og forskning, 
og for pasientene, fremfor å fokusere 
på problemene.

Etter et halvt år i stillingen  er det 
mulig å styre en slik gigantprosess?
En prosess av dette omfang må styres, 
men ikke på detaljene. Vi etablerte i 
sommer en hovedplan der viktige 
milepæler er definert og tidfestet. Det 
gir en ramme å styre innenfor, og ikke 
minst en tydelig prioritering der mye 
må velges bort. Men samtidig som vi 
gjennomfører den største og mest 
komplekse fusjon i Norge noensinne 

skal vi hver dag ta imot pasientene 
våre på den samme gode måten som 
tidligere. Det krever noe ekstra av oss 
alle.

Ingen omstillingsmidler  hva tenker du 
om realismen i det? (andre land som 
Sverige og Danmark har satt av midler 
for tilsvarende prosesser i sine hovedsteder)
Gjennomføring av en omfattende 
fusjon som Oslo universitetssykehus 
forutsetter en del tiltak som er nød-
vendig for å samordne tre foretak til 
en samorganisert virksomhet under 
felles styring, bl.a. store IKT invester-
inger i tillegg til selve fusjonsgjen-
nomføringen. Det påfører oss en del 
ekstra kostnader i denne perioden. I 
tillegg kommer kostnader/inntekts-
bortfall knyttet til overføring av pasi-
entgrunnlag fra Oslo universitetssyke-
hus til AHUS og Vestre Viken som 
skal skje innen 31.12.2010. Vi jobber 
med å få mer detaljert oversikt over 
dette samt legge gode planer for 
 gjennomføringen. Å gjøre dette 
innenfor de ordinært tildelte drifts-
rammer gjør prosessen mer krevende.

Du har tidligere vært styreleder i Helse 
Øst. Oppleves problemstillingene veldig 
annerledes nå som du er i utøverrollen 
sammenlignet med kommandorollen i 
forhold til Helse SørØst?
Det er stor forskjell på å være styre-
leder og å være administrerende 
direktør, selv om jeg som styreleder  

AV ArnE LAuDAL rEfSum.

«Oslo universitetssykehus i  
StøPESKjEEn»
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i Helse Øst den første tiden i 2001-2 
brukte svært mye tid på etableringen 
av Helse Øst og således i en periode 
var styreleder nesten på full tid. Det 
er likevel to helt ulike roller. Jeg trives 
godt med å være leder, og synes det er 
flott som administrerende direktør å 
ha direkte lederansvar for de 9 klinikk - 
ene samt Oslo sykehusservice. Oslo 
universitetssykehus er en enormt stor 
organisasjon som det tar tid å bli kjent 
med.

Var du som styreleder i Helse Øst klar 
over at utbyggingen av AHUS ville ha 
så store konsekvenser for Aker sykehus? 
Helse Øst ”arvet” både AHUS-pro-
sjektet samt diverse andre planlagte 
prosjekter, bl.a. nytt sykehus i Follo 
og i Østfold fra fylkeskommunene da 
man overtok ansvaret for sykehusene i 
2001/2. Det var en rydde- og prioriter - 
ingsjobb for å få dette på et realistisk 
nivå. Styret i Helse Øst utsatte AHUS- 
prosjektet i ett år og reduserte areal 
og investeringsbudsjettet med 30 %. 
Helse Øst ble satt under press fra 
Stortinget for å starte prosjektet.  
Det var et grunnleggende premiss 
som var klart for alle, at byggingen av 
Ahus medførte en overføring av Oslo-
pasienter fra Akers opptaksområde. 
Senere tilkom også overføringen av 
Follopasientene.

Du har vært leder i mange ulike virk
somheter fra Statoil og Statkraft til 
Universitetsforlaget og vært styreleder i 
mange virksomheter inklusive Helse Øst 
i 6 år. Opprinnelig er du sivilingeniør. 
Kan en leder lede hva som helst?
Jeg mener ikke at en leder kan lede 
hva som helst, men jeg mener at god 
ledelse har mange fellestrekk uav-
hengig av virksomhet. Da styret i 
Oslo universitetssykehus ønsket meg 
som øverste leder vektla de bl.a. mitt 
kjennskap til sektoren gjennom 6 år  
i Helse Øst, men også at jeg har 
omfattende erfaring i omstilling  
og endringsprosesser samt i ledelse  
av offentlig sektor.

Som øverste leder må man ha forut-
setninger for å forstå helheten i virk-
somheten, men vil aldri kunne ha 
detaljinnsikt i alle deler av den. For å 
lede en så stor virksomhet som dette 
mener jeg det er en fordel å ha topp-
ledererfaring. Jeg mener det ofte blir 
viktigere på lavere ledelsesnivåer å ha 
mer detaljert innsikt i og kunnskap 
om innholdet i virksomheten. Selv er 
jeg helt avhengig av å ha en sterk og 
komplementær ledergruppe å støtte 
meg på, og helt spesielt på medisin  
og helsefag samt sykehusdrift.

Ordningen med profesjonsnøytral endelt 
ledelse ble innført i 2001. Men hvor 
langt ned i sykehusorganisasjonen kan 

man ha andre enn leger til å lede? Kan 
en assistentlege på en seksjon risikere å 
bare ha ledere over seg i systemet som 
ikke er leger?
Se over. 

Tidligere visedirektør på Rikshospitalet 
Kuvås har i en kronikk i Aftenposten 
hevdet at det har vært en byråkrati
eksplosjon i sykehusene, med langt  
flere direktører. Hvor mange er det i 
OUS som ikke arbeider direkte med 
pasientene?  
Ved å slå sammen tre foretak til ett 
har det vært en klar målsetting at både 
antall ledere på det enkelte nivå, men 
også samlet antall stab/støtteressurser 
skal reduseres vesentlig. Til slutt blir 
det en avveiing av hvor mange den 
enkelte leder kan ha ansvar for som 
avgjør det samlede antall ledere på 
nederste nivå i driften. 

Tidligere Helse Sør etablerte Sykehus
partner og flyttet bl.a. lønningskontorene 
dit. Det har vært hevdet at dette koster 
Rikshospitalet 10 mill kr ekstra pr år 
sammenlignet med å drifte det selv, og 
for brukerne oppleves dette som dårligere 
tilbud. Er dette riktig vei å gå
Sykehuspartner er i dag en del av 
Helse Sør-Øst og leverer tjenester til 
Oslo universitetssykehus. Vår opp-
gave er å være en god bestiller av disse 
tjenestene og stille krav om kostnads-
effektivitet og kvalitet. Det innebærer 
å redusere de pukkelkostnader som 
ofte følger av en slik overføring. Vi er 
opptatt av at det er de områdene som 
gir stordriftsfordeler som primært bør 
ivaretas av Sykehuspartner.

Er det andre funksjoner du ser for deg  
å outsorce? 
Vi har ingen slike planer i Oslo 
 universitetssykehus nå.

Les om byråkratiutviklingen i OUS:
http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article3408505.ece
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OUS skal tilpasse seg et redusert opp-
taksområde og bygge en ny organisa-
sjon. Fra 1.1.2010 er OUS organisa-
torisk sammenslått som et foretak. 

Fra 1.6.2010 er OUS funksjonelt sam-
menslått med felles pasientadministra-
tive system. Ulike ledernivå i den nye 
organisasjonen er kommet på plass, og 
denne organiseringen har medført 
noen prinsipielle diskusjoner mellom 
ledelsen og Legeforeningens tillits-
valgte. Et sentralt tema i lov (Ot. Prp. 
nr. 10 og Lov om spesialisthelsetje-
nesten) dreier seg om det skal kreves 
spesielle faglige kvalifikasjoner for å 
lede en sykehusavdeling. Dette knyt-
tet opp mot spørsmålet om enhetlig 
ledelse betyr at visse stillinger skal 
være forbeholdt spesielle profesjoner, 
eller om lederstillinger på alle nivå 
kan være profesjonsnøytrale. Loven pr 
i dag stiller ikke bestemte krav til fag-
lige og/eller admini¬strative kvalifika-
sjoner. Lov om helsepersonell endrer 
ikke dette forhold.

Utfordringer og ledelseskrav på 
ulike nivå i OUS
Toppledelsen må ha hovedfokus på 
totalansvaret. Ledere på lavere nivå 
bør ha hovedfokus på pasientbehand-
ling, fag og forskning og enhetens 
drift. En stor utfordring for ledelse i 
sykehusavdelinger er knyttet til enhet-
lig ledelse, profesjonsnøytral ledelse, 
faglig ansvar og forsvarlighet. Ledel-
sen i OUS har lagt til grunn at enhet-

lig ledelse innebærer at bare en leder 
står ansvarlig for den samlede virk-
somheten i en enhet, og omfatter 
fagansvar, personalansvar, økonomi-
ansvar og resultatansvar. Lederen kan 
delegere oppgaver og myndighet, men 
beholder det overordnede ansvaret. 
Profesjonsnøytral ledelse betyr at 
lederstillinger ikke er forbeholdt per-
soner med en spesiell faglig tilhørig-
het. Dette må ikke være til hinder for 
å vektlegge en bestemt profesjonstil-
hørighet, dersom virksomhetens art 
tilsier det. Faglig ansvar og forsvarlig-
het er knyttet opp mot profesjonsutø-
velse og pasientbehandling. Lederens 
systemansvar innebærer å legge til 
rette for at virksomheten er forsvarlig, 
og at helsepersonell kan overholde 
sine lovpålagte plikter. For dette for-
mål vil en enhetlig og profesjonsnøy-
tral leder i sin praktiske ledergjerning 
være avhengig av medisinsk og helse-
faglig rådgiver. I henhold til Lov om 
spesialisthelsetjenester mener OUS at 
det bør pekes ut medisinsk faglige 
rådgivere, dersom kravet til forsvarlig-
het gjør det nødvendig. Enhetlig 
ledelse skal ivaretas på alle nivå. 
Lederansvaret er helhetlig og kan ikke 
deles mellom to sidestilte ledere. Stil-
lingsbeskrivelser og kompetansekrav 
skal være profesjonsnøytrale.

Følgende aspekter har vært debattert 
mellom Legeforeningens tillitsvalgte 
og ledelsen i OUS. 

1. Profesjonsnøytral ledelse og 
lederkrav 
Legeforeningen er skeptisk til at leder 
uten medisinsk spesialkompetanse skal 
ha fagansvar, og har påpekt at profe-
sjonsnøytral ledelse ikke skal være til 
hinder for å legge vekt på en bestemt 
profesjonstilhørighet, dersom virk-
somhetens art tilsier det. Dette støttes 
også av Lovverk om spesialisthelsetjen
esten:”Sykehus skal organiseres slik at 
det er en ansvarlig leder på alle nivåer. 
Departementet kan i forskrift kreve at 
lederen skal ha bestemte kvalifikasjo
ner”. Ledere for rene fagseksjoner og 
enheter der overleger er organisert, 
bør ledes av medisinsk spesialist innen 
relevant fag. Ledere i OUS skal levere 
på fire viktige parametre: Pasientbe-
handling, Forskning, Undervisning og 
Opplæring av pasienter og pårørende. 
OUS har som visjon å være et nasjo-
nalt referansesykehus og internasjo-
nalt ledende innen medisinsk fors-
kning og utvikling. En viktig garantist 
for at fagutvikling ikke blir stemoder-
lig behandlet, er en leder som har den 
medisinsk faglige kompetansen. 

2. Medisinsk faglig ansvar
OUS ønsker en organisering med 
”medisinsk faglig rådgiver i stab”. 
Legeforeningen mener at det medi-
sinsk faglige ansvaret må ligge i linjen 
under ”profesjonsnøytral” leder og 
ikke en medisinsk faglig rådgiver i 
stab. Det å skulle bygge fagansvaret 
på tillit og lojalitet synes udefinert og 
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usikkert. Medisinsk faglig rådgiver gis 
i henhold til lovforarbeider til spesia-
listhelsetjenesteloven ikke fullmakter 
eller ledelsesansvar, tilslører reelle 
ansvarsforhold og skal ikke erstatte 
ledelsesposisjoner. Legeforeningen 
har derfor gjennom flere år, basert 
seg på vedtak i sentralstyret i nov- 
ember 2000, frarådet leger til å ta 
på seg denne funksjonen på avdel- 
ingsnivå eller tilsvarende enheter. 
Der lederen ikke innehar fagmedisinsk 
bakgrunn, skal man i avdelingene etabl- 
ere stillinger/funksjoner som avdel- 
ingsoverlege/ medisinsk leder i linjen. 

3. Stedlig ”koordinator” funksjon
OUS ønsker at ved behov for stedlig 
ledelse, legges dette ansvaret til en 

koordinatorfunksjon som skal være 
profesjonsnøytral. Ivaretakelse av 
personalet er en viktig lederoppgave. 
Dette krever medarbeidersamtaler, 
oppfølging av medarbeider, oppføl-
ging av sykemeldte, fokus på arbeids-
miljø etc. For å ivareta en bedre per-
sonalledelse i OUS krever dette en 
synlig leder som er tilstede. Legefore-
ningen tror ikke at en stedsovergri-
pende leder for store avdelinger vil 
utvikle god personalledelse i OUS. 
Stedlig leder må inneha personalan-
svar og myndighet over drift med en 
reell råderett over ressursene. En 
koordinatorrolle vil ikke være tilfreds-
stillende. Det kommer til å være pasi-
entbehandling på ulike geografisk 
steder innen hver klinikk i lang tid. I 

den kommende omstillingsfase vil det 
være et prekært behov for stedlige 
ledere. Stedlig leder på fagseksjonene 
for overlegene må ledes av medisinsk 
spesialist innen faget, og kan således 
ikke være profesjonsnøytral. 

Foto Bård Røsok.
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S ammenlignet med etterkrigstiden 
har legene åpenbart mistet sin ”selv

følgelige” makt i sykehusene spesielt, men 
i hele den offentlige helseforvaltningen. 
Hva tror du er viktigste årsak til dette? 
Er det en generell redusert tillit til auto
riteter etter 68ernes inntog på arenaen, 
er det de store budsjettunderskuddene i 
sykehusene på 70tallet eller er det 
80tallets fremvekst av ny ledelsesfilosofi 
med New public management? 
Jeg skriver mye om legenes tap av 
makt i en av artiklene mine. Årsakene 
er mange, men jeg tror at den viktigste 
årsaken er helsepolitikerens- og byrå-
kratenes ønske om å ville legestyret til 
livs. Historisk sett har helsebyråkratene 
som er samfunnsvitere og jurister stått 
i opposisjon til legene når det gjelder 
organisering og styring av sykehusene. 
Helsepolitikerne har ment at måten 
sektoren organiseres på er grunnlegg-
ende viktig og at  helsepersonell alene 
ikke kan løse sektorens utfordringer.
Så kan man jo stille spørsmålet om 
hvorfor legene taper autoritet og 
 legitimitet mens samfunnsviterne og 
juristene vinner terreng? Dette kan 
nok spores tilbake til ”systemet 
Evang” og et sterkt ønske om å ville 
dette til livs. Kostnadene til helse-
vesenet økte jo sterkt under ”system 
Evang”, og mange motstanderne får 

støtte fra mange kanter. MEN, etter 
at jeg begynnte i Helsedirektoratet 
har jeg jo stilt meg spørsmålet om 
legene virkelig har tapt sin makt i den 
offentlige helseforvaltningen. Flere 
viktige stillinger er jo fortsatt besatt  
av leger. Legenes innflytelse innenfor 
helsepolitikken er fortsatt sterk.

Enhetlig ledelse ble vedtatt av Stortinget 
i 2001. Det at sykepleierene fikk tilgang 
til lederstillinger hvor de også skulle lede 
leger beskriver du som et særnorsk 
 fenomen. Hvorfor ble det slik?
Svaret er tredelt, minst. For det første 
kan utviklingen knyttes til en tiltag-
ende fragmentering innen legegruppen. 
For det andre har sykepleierne stått på 
barrikadene for å få gjennomslag for å 
lede seg selv og således retten til leder-
posisjoner i sykehusene. Og for det 
tredje, og kanskje viktigst, har nok 
denne utviklingen blitt formet av en 
sterk politisk vilje til til å gjøre ledelse  
i sykehus til et politisk spørsmål.

Du skriver at ledere med sykepleiebak
grunn jobber ca 40 timer pr uke, og da 
som ledere på fulltid, mens ledere med 
legebakgrunn jobber 50 timer pr uke, 
men hvor 27 timer er ledelse og 13 
timer er klinikk. Har man klart å finne 
forskjeller i kvalitet på lederskapet?

Det har jeg ikke undersøkt i mitt arbeid 
og kan derfor ikke svare på dette.

Sykepleiere tar lederjobber for å komme 
bort fra pleiejobben, mens legene i alle 
fall inntil nå har tviholdt på fortsatt 
klinisk aktivitet i tillegg. Har du gjort 
deg noen tanker om hvorfor det er slik?
En grunn er nok at sykepleierfaget i seg 
selv er et fag med lavere status enn 
medisinfaget. Ved å bli ledere vil syke-
pleierene kunne høyne statusen innenfor 
faget sitt. En av sykepleierene jeg snakket 
med mente at noe av grunnen til at syke-
pleierene og Sykepleieforbundet enga-
sjerte seg så sterkt i dette (enhetlig 
ledelse) handlet om redselen for at syke-
pleiefaget i seg selv skulle miste status.

Når det gjelder legene, så tenker jeg at 
når man har gjennomført et sålangt  stud- 
ium så vil man føle sterkere interesse, 
lojalitet og forpliktelse overfor (det klin- 
iske) faget og sine legekollegaer. Man 
gjennomfører ikke et 6 års studium for å 
drive med personalhåndtering og turnus- 
lister! Det er andre sider av lederskapet 
som er mer interessant for legene, nem-
lig å lede den medisinske aktiviteten i 
avdelingene. Det ligger også sterkt i lege- 
laugets natur at den som leder er senio-
ren innen faget. Leder er noe man blir 
når man har gått hele veien fra nyutdan-

MELLOM PROFESJON OG REFORM
En avhandling om hvorfor legene mistet makten
og om innføringen av endelt ledelse

Monica Skjøld Johansen er utdannet sykepleier og senere sosiolog. Hun jobber nå i Helse
direktoratet, blant annet med prioriteringsspørsmål. Hun har nå disputert ved BI omkring 
fremveksten og implementeringen av enhetlig ledelse i sykehusene. Hun beskriver hvordan 
legene med den allmektige Karl Evang og etterfølgeren Torbjørn Mork i hovedrollene 
 dominerte det helsemessige byråkratiet, og hvordan vi så mistet makten. Hun beskriver også 
forskjellene på hvordan sykepleiere og leger fyller lederrollene. Legene er eldre når de blir  
ledere, og dermed mer erfarne innen faget, men har mindre formell lederutdanning.  
Sykepleierne bruker mer tid enn legene på ledelse, men legene jobber flere timer pr uke.

monIcA SKjøLD joHAnSEn IntErVjuEt AV ArnE LAuDAL rEfSum
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net til spesialist. En nyutdannet lege vil 
ikke kunne lede en senior, fordi han ikke 
har tilstrekkelig (medisinsk) faglig tyngde.

De senere årene har vi sett etableringen av 
sykepleierdivisjoner separert fra legetjenesten, 
som for eksempel på AHUS. Er ikke dette i 
prinsippet å innføre 2delt ledelse igjen?
Mange steder er enhetlig ledelse bare 
skinnimplementert. Man driver fort-
satt med todelt ledelse hvor sykeplei-
erne tar seg av det pleiefaglige samt 
daglig administrasjon av avdelingen, 
mens legene leder sine egne.

Sykepleierne var veldig opptatt av pro
fesjonsnøytrale lederstillinger slik at disse 
ble åpnet for dem, men hvordan ville 
sykepleierne akseptert jurister, statsvitere 
og sosiologer som avdelingsledere?

Sykepleierne driver med en dobbeltstra-
tegi. På den ene siden mener de at den 
som sitter i en lederstilling bør/må ha for- 
mell lederkompetanse, som de jo har 
sterk tradisjon for å søke seg til. Men 
dette må ikke forveksles med ren profe-
sjonell ledelse som tar utgangspunkt i at 
ledelse ansees som et eget fag. Profesjo-
nell ledelse ville anerkjent også personer 
uten medisinskfaglig kompetanse, som 
for eksempel økonomer. Dette er ikke 
sykepleiernes syn. I likhet med legene 
mener sykepleierne at den som skal lede 
må ha medisinskfaglig kompetanse. For-
skjellen på sykepleiere og leger er hva man 
legger i begrepet medisinskfaglig kom-
petanse. Sykepleierne mener at sykepleie 
er et medisinsk fag som må annerkjennes 
på lik linje som medisin. Dette er ikke 
legenes syn. Legene mener at medisin 

troner på toppen av det medisinske hie-
rakiet, der sykepleiefaget er underordnet.

På den andre siden mener sykepleierne 
at hjelpepleiere ikke skal ha tilgang til 
lederstillinger til tross for at man kan 
hevde at de har medisinskfaglig kompe-
tanse på lik linje med sykepleierene. 
Sykepleierene distingverer seg fra hjel-
pepleierene ved å argumentere for at de 
er overordnet hjelpepleierne i pleie-
hierarkiet, og at hjelpepleierne således 
ikke kan lede. Med andre ord argumen-
terer sykepleierne overfor hjelpeplei-
erne som legene overfor sykepleierne.

Har reformen med profesjonsnøytrale 
ledere og enhetlig ledelse gitt bedre 
ledelse av sykehusene enn før?
Det har jeg ikke undersøkt.

Norges fremste lederutdanning for helsesektoren: 
Erfaringsbasert mastergrad i helseadministrasjon 

Søknadsfrist: 1. mars 2010 

UNIVERSITETET I OSLO 
DET MEDISINSKE FAKULTET 

Norges fremste lederutdanning for helsesektoren: 
Erfaringsbasert mastergrad i helseadministrasjon 

Søknadsfrist: 1. mars 2010

UNIVERSITETET I OSLO
DET MEDISINSKE FAKULTET 

Det erfaringsbaserte masterprogrammet i helseadministrasjon
er et høyere studium med 30 studieplasser. Gjennom studiet skal 
studentene utvikle ferdigheter som er nødvendige for ledelse i 
helsesektoren. Det blir blant annet lagt vekt på ledelse av
utviklings- og omstillingsprosesser, analyse og forståelse av
endringer i befolkningens bruk av helsetjenester og vurdering av
kvalitet og effektivitet i helsesektoren.

Spennende fagmiljø
Ved Instituttet vil du møte de fremste forskerne innen
helseledelse, helseadministrasjon og helseøkonomi i Norge.
Våre forskere arbeider med aktuelle helsepolitiske spørsmål i 
nært samarbeid med helseforvaltningen og helsesektoren
for øvrig. 

Inspirerende studentmiljø
Studieperioden gir deg en unik mulighet til å møte andre 
framtidige ledere i helsetjenesten gjennom gruppeprosesser,
samarbeid og ekskursjoner. Du blir del av et nettverk som møtes
etter studiet gjennom årlige samlinger. 

1 1/2 års studium, med muligheter for 
deltidsstudium siste del 
Studiet starter i midten av august og krever fulltids deltakelse
i høstsemesteret, samt en uke i januar og tre dager i februar.
I vårsemesteret skal det også tas to valgfrie kurs. 
Tredje semester er avsatt til skriving av masteroppgave.
Andre og tredje semester kan tas over en lengre periode.
Studiet er gratis med unntak av semesteravgiften.

Opptak
Det kreves utdanning fra minimum bachelornivå, samt minst  
tre års erfaring fra helsesektoren. Du kan søke individuelt eller 
gjennom arbeidsgiver. I søknaden må du eller arbeidsgiver 
begrunne hvorfor du bør bruke tid på denne utdannelsen.  
Vi ønsker også at du oppgir en referanseperson.  
Søknadsskjema finnes på våre nettsider.  

Nærmere opplysninger
Institutt for helse og samfunn, avdeling for helseledelse og
helseøkonomi. Postboks 1089 Blindern, 0317 Oslo 
Internett: www.uio.no/studier/program/erf-helseadm-master/

Finn hele avhandlingen her: 
http://web.bi.no/forskning%5Cpapers.nsf/wSeriesDissertation/ABF47D2C5B7B0778C12575EB0034C872
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”Det var totaliteten som tiltalte meg, 
og jeg mente det var et potensiale”.
Ole Johan Sandvand, direktør ved 
Modum Bad tok imot meg til en sam-
tale om institusjonen og ledelse like 
før jul. Under en utflukt til denne  
litt bortgjemte og særpregede institu-
sjonen i skogen utenfor Vikersund  
på Modum, ble undertegnede også 
grepet av atmosfæren og det jeg lærte 
om stedet. Ikke bare var det litt eksot-
isk fjernt og lå vakkert til, hele anlegget 
var omhyggelig vedlikeholdt og 
utsmykket med skulpturer og hage-
anlegg. Det ”tok imot” når man kom: 
”Er jeg kommet rett?” spurte jeg litt 
upresist i resepsjonen da jeg ankom 
litt før de øvrige. ”Det er du helt 
 sikkert, og hva kan jeg hjelpe deg med?” 
svarte en blid ansatt. Rommet man 
kom inn i rett innenfor døren, var 
møblert med litt herskapelige møbler, 
malerier og historiske bilder hang på 
veggene og kaffe/te sto fremme under 
et hyggelig skilt: ”For våre gjester”.   

Jeg kom fra forskningsrådet til Modum 
Bad på en tid (1991) da institusjonen lå 
nede på flere måter, sier Sandvand.  
Økonomien var dårlig, bygningene  
i en temmelig dårlig forfatning og 
mange mente denne institusjonen 
ikke lenger hadde noen naturlig plass 
i norsk helsevesen. Signalene fra fylkes- 
helsesjefene var at man langt på vei 

ville klare seg med sine egne tilbud 
rundt om i landet. Det var noen år 
siden Gordon Johnsen hadde gått av 
for aldersgrensen og i denne perioden 
var nok ledelsen preget av denne 
 usikkerheten – det var ingen klar 
 retning. Johnsen var Modum Bad da 
han ga seg og ingen var ordentlig 
forberedt på å fylle den rollen han 
gikk ut av. Det er svært utfordrende 
for organisasjoner å finne arvtakere til 
ledere som selv har styrt nesten alle 
deler av dens liv.

Vi måtte gjøre et valg, satse eller 
stenge, og valgte det første. Det var 
selvfølgelig flere ting som måtte 
 gjøres på en gang, men vi valgte tidlig 
å ta fatt på en systematisk rehabiliter-
ing av hele bygningsmassen. Bygning-
ene er institusjonens kroppsspråk, 
nedslitte rom sender dårlige signaler 
til våre brukere og sånn kunne vi ikke 
ha det. Vi tok sjansen på totalrehabili-
tering selv om økonomien var usikker, 
det fikk briste eller bære. Vi har 
bevisst holdt alt i samme stil. Godt 
håndverk levert av lokale fagfolk har 
styrket vår identitet som en del av 
lokalsamfunnet.

Ideell organisasjon  
– betyr det noe for driften? 
Ja, som en privat organisasjon har vi 
en enklere struktur enn det offentlige, 
det er kortere vei fra idé til realise-
ring. Dette er selvsagt en fordel og 
den elektive driftsformen gir oss selv-
sagt bedre kontroll med den daglige 
drift og budsjettene. Når det er sagt 
har vi likevel ”gjort jobben” temmelig 
målrettet over mange år nå. Vi har 
bevisst satset på å bygge et ”image” og 
å lage tilbud det er behov for. Vi har 
satset bevisst på fornying for å være  

aktuelle, og på kvalitet på de tilbudene 
vi etablerer. Vi har de samme krav til å 
holde budsjettene som andre.  

Diakoni er tuftet på kristen tradisjon  
– hvordan merkes det? 
Her er ingen krav til religiøs over-
bevisning for verken pasienter (selv-
sagt ikke) eller personalet. Men det er 
klart at stedet er tuftet på et kristent 
grunnsyn; vi tilbyr sjelesorg og preste-
tjenesten er tydelig ved siden av det 
medisinsk-faglige tilbudet. Dette vil jo 
ha en effekt på hvem som søker anset-
telse her. Likevel har vi flere livssyn 
representert i personalet. Jeg spør 

«fra Boston til Badet»

 ArILD EggE I SAmtALE mED oLE joHAn SAnDVAnD, DIrEKtør.

modum Bad er en privat diakonal institusjon med et bredt tilbud til en rekke pasientgrupper med 
 psykiatriske lidelser. Historisk et tilbud til de bedrestilte, et Bad grunnlagt på olavskilden av thaulow 
tilbake på sent 1800-tall. Et visst nisjepreg har tilbudet hatt i hele sin historie og institusjonen nyter godt 
av å drive et elektivt tilbud for et selektert pasientgrunnlag, skånet for driftsproblemene akutte inn-
leggelser fører med seg. Klinikken, Samlivssenteret, Poliklinikken, Villa Sana og forskningsinsituttet  
utgjør modum Bad.  

En akademisk, diakonal institusjon midt ute på bygda
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imidlertid ved ansettelser om søkeren 
vil føle seg komfortabel med å jobbe i 
et miljø der dette er såpass tydelig. Vi 
opplever en jevn søkning og har ikke 
problemer med å bemanne, selv om vi 
ligger ”ute på Bygda”.

Et forhold som imponerte meg første 
gang var forskningsaktiviteten, fortell 
om den! Det har hele tiden vært natur-
lig for meg som leder for denne insti-
tusjonen å satse på forskning og nå er 
det mer i fokus enn noen gang. Tre 
grunner: Først og fremst er det viktig å 
stimulere en ”undringskultur” ved 
institusjonen – det underbygger ambi-
sjonen om å holde seg aktuell. Dernest 
er det en selvsagt oppgave å skaffe ny 
viten, nye data med grunnlag i den 
virksomheten vi driver, til det beste for 
fremtidens pasienter. Til sist er fors-
kningen med på å legitimere driften  
og behandlingstilbudet. Vi må vise at 
kvaliteten på eget tilbud holder mål. 
Forskning har sterk signaleffekt.

Forskningsinstituttet feirer 25 år i 
2010 og litt heldige omstendigheter 
vil at vi i jubileumsåret har så mye 
som 7 doktorander! I år har vi hatt 
nesten 20 artikler i fagfellebaserte 
fagtidsskrifter. Vi har også ansatt ny 
leder for forskningsaktiviteten, Leigh 
McCullough – fra Harvard! Det er 
noe vi gjerne trekker frem, selvsagt. 

Hennes ektemann er Roosevelts 
 barnebarn og de har rett og slett 
fl yttet hit (2008) til Modum. Dette er 
et resultat av en bevisst satsing og vi 
er fornøyd med denne utviklingen.
Det er jo litt overraskende at man får 
til dette her ute i skogen…

Du har klare visjoner for den virksom
heten du leder – hva slags leder vil du 
selv si du er? 
Jeg tror på en omvandrende ledelse 
som vel er en ”sosial ledelse”, det 
faller mest naturlig. Jeg er en praktiker 
og derfor føles det naturlig å delta 
også i praktisk arbeid og det har det 
vært rikelig anledning til gjennom 
årene med alle byggeprosjektene. I og 
med at jeg har valgt å bo på området 
blir jeg en naturlig del av det hele; det 
blir en 24-timers syssel. 

Du tilhører altså den humanistiske 
ledelsestradisjonen? 
Ja, det handler om ”å se” sine med-
arbeidere og gjennom det tror jeg på 
stimulans og motivering. Det er viktig 
at det ikke er ”innstudert”, kroppsspråk - 
et avslører en. Av våre ca 300 ansatte 
tror jeg at jeg kan si at jeg kan navnene 
på de aller fleste. Ole Berg snakket om 
å få frem subjektet i sine medarbeidere 
– dette ønsker jeg å få til, mye av det 
jeg kan om ledelse har jeg lært av Ole. 
Jeg tror på ”lag bygging”.

Hvordan balansere mot faren for 
utbrenthet? 
Det er åpenbart en fare, men en må 
selvsagt ha grenser. Jeg forsøker å 
finne nye ledelsesarenaer og ønsker  
å være synlig på de mange kultur 
arrangementer som foregår her helt 
regelmessig – gjennom disse får jeg jo 
en viktig tilførsel av impulser også. 

Som leder har jeg nok utvist en god 
porsjon ”godtroenhet”, særlig når jeg 
tenker tilbake på den første avgjørel-
sen om å satse på dette prosjektet. 
Godtroenhet og ”risktaker-mentalitet” 
– jeg kan jo ikke ha hatt et behov for 
full kontroll. Også senere har vi hatt 
vanskelige perioder der vi har måttet 
våge å satse på noe nytt for å skaffe ny 
giv. Etableringen av senter for spise-
forstyrrelser var et prosjekt som ble 
etablert for noen år siden, i 2008 
 etablerte vi en filial i Oslo for egne 
midler, i 2009 fikk vi tilskudd og 
 kommer i balanse.

Lederen må også ha en utadrettet 
virksomhet for å skaffe forståelse for 
etablering av nye tilbud – jeg må der-
for forholde meg til den politiske 
arena helt konkret ved å henvende 
meg til sentrale helsepolitikere.  
Det nytter.

En del av den utadrettede virksom-
heten er våre mange kulturarrange-
menter som er åpne for hele bygda. 
Disse er godt besøkt og vi blir en 
levende del av lokalsamfunnet 
 gjennom dette. 

På vei ut av administrasjonsavdelingen 
viser Sandvand frem plakater fra 
mange år med kulturarrangementer 
– stort sett bare celebriteter.  Nå skal 
vi ha juleavslutning og der har jeg de 
siste årene gjort et lite nummer utav 
direktørens årstale – baksiden er at 
det skaper et forventningspress. Jeg 
må til med den nå… 

Er det noe mer så må du bare ta 
 kontakt!   

Ole Johan Sandvand foran et av nybyggene på Modum, Villa Sana.  
"Bygningene er institusjonens kroppsspråk."
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Det er gjort en tre-års oppfølgings-
studie av leger som kom til Villa Sana 
høsten 2003- våren 2005, der 227 
leger (av 242) sa seg villige til å delta. 

Både jobb-relaterte forhold og vansker 
i forhold til private relasjoner ble opp-
gitt som viktige grunner for å komme 
til Villa Sana. Sammenlignet med 
 norske leger generelt (legekårsunder-
søkelsen) hadde Sana-legene relativt 
høye nivåer av emosjonell utmattelse 
(den viktigste dimensjonen i utbrent-
het), jobb-stress og psykisk belastning 
(målt ved Symptom Check List,som 
måler noen depressive symptomer og 
noen symptomer på angst). Dette, i 
kombinasjon med at 35% av legene 
var sykemeldte, tyder på at belast-
ningen var betydelig.*

Umiddelbart etter intervensjonen ga 
de fleste uttrykk for at de opplevde at 
samtalen/kurset bidro til å klargjøre 
viktige faktorer i livssituasjonen og at 
man følte seg mer i stand til å hånd-
tere sin situasjon. Fortsatt etter et år 
sa 94% at de opplevde intervensjonen 
som nyttig eller meget nyttig.
Etter rådgivningssamtalen/kurset var 
det over  halvparten av deltakerne 
som gikk i samtalebehandling (fra 
noen få samtaler til kontakt med tera-
peut over litt lenger tid) og vi fant en 
midlertidig økning av sykemelding 

etter intervensjonen. Gruppen av 
Sana-leger rapporterte reduksjon i 
gjennomsnittlig arbeidstid på 1.6 
timer/uke i året etter intervensjonen.

Ved ett-års oppfølgingen var nivået av 
emosjonell utmattelse redusert til nivået 
for leger generelt i Norge, graden av 
jobb stress var lavere enn for leger 
generelt og nivået av psykisk belastning 
var også signifikant redusert. Sykemeld-
ingsfrekvensen var redusert til 6%. 
Dette tyder på at de fleste var tilbake i 
jobb, og opplevde seg mindre belastet 
enn når de kom til Villa Sana. **

Resultatene ved tre-års oppfølgingen 
er foreløpig preliminære. De indikerer 
at nivåene på emosjonell utmattelse, 
jobb stress og psykisk belastning ved 
ett-års undersøkelsen vedvarer. De 
meget få studier som finnes av forløp 
etter en intervensjon som den på Villa 
Sana, tilsier at belastningen heller 
kunne forventes å øke igjen med 
tiden. 

Dette er en prospektiv studie av hvor-
dan leger som kom til Villa Sana hadde 
det i en tre-års periode etter rådgiv-
ningssamtale/kurs på Villa Sana. Siden 
vi ikke har en kontrollgruppe kan vi 
ikke si noe om kausale sammenhenger 
mellom intervensjonen og de obser-
verte endringene. Studien kan gi indi-

kasjoner på sammenhenger, som kan 
studeres videre med andre design.

*Baseline data published in: 
Karin E Isaksson Rø, Tore Gude   
and Olaf G Aasland. Does a self- 
referral counselling  program reach 
doctors in need ofhelp?  
A comparison with the general 
 Norwegian doctor workforce.
BMC Public Health 2007, 7:36
** One-year follow-up data published in:
Karin E Isaksson Rø, Tore Gude, 
Reidar Tyssen and Olaf G Aasland
Counselling for burnout in Nor-
wegian doctors: one year cohort  
study. BMJ 2008;337;a2004

Forskningsdokumentasjon i forhold til påstanden
«Et kurs eller veiledning ved Villa Sana ser ut til å ha stor effekt på legers
evne til å mestre vanskeligheter i jobb og eget liv»

Vinter i hagen 
på modum Bad

AV KArIn ISAKSSon rø
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E n tid hadde også Sykepleierfor-
bundet en avtale med stedet, 

noen tannleger benytter også tilbudet, 
men i hovedsak er det kolleger som 
oppsøker Villa Sana. Navnet formule-
rer visjonen: ”Hus for sunnhet, helhet” 
(Latin: Villa; hus, Sana; sunn, hel).

Et eget sted for leger når vi trenger hjelp? 
Det var omdiskutert, men etter grun-
dige forarbeider nettopp med  dette 
aspektet, fant man at leger kunne 
trenge det. Det var ikke for å skape et 
særtilbud, men man så at leger  var 
dårlige til å erkjenne og ivareta egne 
behov for hjelp i tide. Tanken var at et 
kollegabasert lavterskeltilbud kunne 
fange opp leger på et tidlig tidspunkt 
når de hadde problemer og før uheldig 
atferd eller helsesvikt. Legeforeningen 
valgte å satse på denne ideen og nå har 
vi et tilbud som er unikt i verden. 

Hva slags tilbud er dere?
Dette er ikke et behandlingstilbud i 
vanlig forstand. Vi tilbyr ”et puste-
rom” for de som kommer hit. Vi inn-
byr til samtaler, kurs og rådgivning 
– individuelt og for par - ut fra kolle-
gens ståsted. Vanlige problem er 
stress, tvil på egen verdi og identitet, 
rolle- og relasjonsproblemer, slitenhet. 
Som kolleger har vi forutsetninger for 

å møte den enkelte på like fot. I en 
behandlingssituasjon er man ikke like 
fri til å gi råd på samme måte som vi 
er. Vi kan avdekke behov som det kan 

være helt nødvendig å akseptere før 
det er mulig å gjøre tiltak. Vi er et 
tilbud på siden av helsetjenesten.
Det kan være et problem å ikke bli for 

ressurssenteret Villa Sana, en del av modum Bad, ble opprettet 
1998 og finansieres av Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger 
(SoP). Dette er altså legenes eget sted. 

Villa Sana
– et eget sted for kolleger

AV oLAV LunD, VILLA SAnA.

Et sted som kan gi litt hjelp - i tide
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handlende. Vi arbeider mer peda-
gogisk enn klinisk. Sammen med 
 kollegaen nøster vi opp i jobb-, helse- 
og livssituasjon for å finne fram til de 
elementer som gir en bedre balanse  
– vårt fokus er livskvalitet og stress-
mestring. Mange har nedprioritert 
aktiviteter som er viktige for dem. Vi 
kan være med å identifisere ubalanse, 
og opplever ofte at det er avgjørende 
for en kollega å få gjenvunnet balansen. 
Legekunst er balansekunst.

”Behandlingsfilosofi” blir da ikke et  
helt riktig ord, men hvilke linjer jobber 
dere etter?
Vi har tre sentrale stikkord som  
beskriver våre verdier: ”Ro, Raushet  
og Romslighet”. Disse skal beskrive 
det Villa Sana står for, det er dét man 
kan forvente å finne her. Vi vil tilstrebe 
et kollegialt møtested for samtale om 
alle livets viktige sider – slikt leger 
sjelden snakker om. Her kan man være  
anonym, hvis man ønsker det. Vi fører 
ingen journal, vi har ingen reseptblokk 
eller henvisningsblanketter. 

Vi har to opplegg: Man kan komme 
hit for et dagsrådgivning – for noen er 

det tilstrekkelig. Det er ofte mer enn 
de noen gang har brukt på seg selv; en 
hel dag i samtale med en kollega der 
du er i fokus. I andre tilfelle er man 
her en uke. Enten sammen med 7 
andre kolleger, eller man kommer 
med sin ektefelle eller samboer, og er 
da sammen med 3 andre par. Da kan 
parforholdet eller familien være mer i 
fokus. Det er mulig å komme tilbake 
etter noe tid, men i utgangspunktet 
gir vi tilbud om ett slikt opphold. 
Noen av de som kommer for dags-
opphold søker seg inn for en uke 
senere. Det er ingen ventetid for kurs, 
for rådgivning om lag 3 uker.

Karin Rø har forsket på data som kan 
si noe om resultatene av dette tilbudet. 
Det ser ut til at vi kommer inn på et 
tidlig nok tidspunkt, før vanskelig-
hetene er blitt for store, at kollegene 
tar grep, at helseatferden endres og at 
effekten varer.

Hvordan er det å være lege på Villa Sana?
Dette er en helt særegen måte å jobbe 

på. En blir ”konteinernes konteiner”. 
Dette er ikke en jobb for juniorer. 
Alle her har lang og variert erfaring. 
10 år som allmennlege, 10 år som 
psykiater og 5 år som trygdelege og 
byråkrat er en variert bakgrunn for å 
kunne være til nytte i denne jobben. 
Fortsatt er det nødvendig å skaffe nye 
redskaper i min faglige verktøykiste. 
Jeg kombinerer allmennmedisinsk, 
psykiatrisk og eksistensiell tankegang; 
og veiledningspedagogikk og feno-
menologisk perspektiv har fått en mer 
sentral plass. Og: Kjærligheten til all 
legevirksomhet. Resultatene fra forsk-
ningen og gode tilbakemeldinger er 
stimulans for å gå videre. Jeg har en 
unik arbeidsdag. Jobben er like 
givende som krevende; i rollen som 
kollegarådgiver blir jeg utfordret og 
føler meg privilegert. Men uten ski, 
sykkel og kontrabass hadde ikke 
balansen vært til stede i mitt legeliv, 
heller.

Villa Sana - i en setning: ”Et sted 
som kan gi litt hjelp - i tide”.

Nettside: http://villasana.modum-bad.no   

Lege og ansatte-representant i sykehusstyret?
 OF Arrangerer Kurs 12-13 April 2010 - på Soria Moria

 
• Formelle regler rundt styreansvar

• Ved norsk styreforening
• Økonomi for ikke-økonomer

MetteLise Johnsen, økonomidirektør Legeforeningen
 

• Hvordan fokusere på kvalitet via styrearbeidet
Ellen T Deilkås, leder pasientsikkerhetsutvalget

• Styreansvar sett fra tilsynsmyndighetene
• Drøfting av deltagernes egne erfaringer

Påmelding til: edith.stenberg@legeforeningen.no
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Bakgrunn
Byggingen av nye Ahus ble vedtatt på 
styremøte i den gang Helse Øst 18. 
desember 2003. Forut for dette hadde 
det vært en stor planprosess med utar-
beidelse av hovedfunksjonsprogram, 
kapasitetsberegninger osv. Fra 2005 
ble det startet en rekke prosjekter på 
Ahus med den hensikt å forberede 
organisasjonen på innflytting i nytt 
bygg. Det ble lagt spesiell vekt på 
effektivisering av driften og drifts-
messige og organisatoriske tilpas-
ninger til nytt bygg.

Samtidig foregikk det et arbeid med 
implementering av kravet om udelt/
enhetlig ledelse på alle enheter. Høsten 
2006 var dette stort sett gjennomført 
på alle enheter på Ahus med profe-
sjonsnøytrale lederstillinger på klinikk/ 
divisjon-, avdeling- og seksjonsnivå. 
På de fleste kliniske avdelinger var det 
leger som søkte og fikk avdelingssjef-
stillinger, men det fantes også avdel-
inger med ikke-lege som avdelings-
sjef. De fleste avdelingssjefer ledet ved 
hjelp av et team, litt ulikt sammensatt, 
og ved de avdelinger der det var ikke-
lege som sjef var det en avdelings-

overlege med det medisinske ansvaret 
med i lederteamet.

Med denne enhetlige og udelte 
ledelse hadde avdelingssjefene/sek-
sjonssjefene råderett over nødvendige 
ressurser for å ivareta sitt ansvar som 
leder for et fagområde. Legetjeneste, 
pleietjeneste, merkantilt personell 
(inklusive timeoppsett, skrivetjeneste, 
annen sekretærhjelp) og poliklinikk-
personale var alt samlet under en 
leder.

”Prosjekt standard sengeområde” var et 
av organisasjonsutviklingsprosjektene 
som ble igangsatt. For å kunne bruke 
bygget fleksibelt skulle det bygges opp 
identiske sengeområder med samme 
struktur bygningsmessig og organisa-
torisk. Sengekapasiteten skulle utnyt-
tes på tvers av fagområder slik at man 
unngikk korridorpasienter. Likeledes 
skulle pleiere brukes fleksibelt og på 
tvers av fagområder. Pleierne skulle 
være tilknyttet et primærområde, men 
også ha kunnskap og kompetanse til å 
arbeide på andre sengeområder. En av 
forutsetningene for denne modellen 
var en strukturert kompetanseopp-

AV oDD grEnAgEr, ftV of AKErSHuS unIVErSItEtSSyKEHuS.

Sykepleierdivisjonene ved nye Akershus universitetssykehus (Ahus)

Evalueringsrapport kritisk og anbefaler endringer
DET GiKK SOM MAN FRyKTET

Synspunkter fra en tillitsvalgt
Sykepleierdivisjoner ble innført som modell i det nye Ahus mot stor motstand fra de medisinsk ansvarlige  
og flere norske sykehus tenker å gjøre det samme. Dårlige erfaringer og en dårlig evaluering fra et  
konsulentfirma tør være viktig informasjon for beslutningstakere. Det går utover både kvalitet og effektivitet!

Odd Grenager, FTV Of.
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bygging og ”sertifisering” av den 
enkelte pleier.

Divisjonsmodellen med opprettelse av 
Divisjon for sykepleie (DFS) ble ved-
tatt av styret i juni 2007 i tråd med 
vedtak fattet i styringsgruppen for 
organisasjonsutvikling i mai samme år. 
Modellen med en medisinsk divisjon, 
en kirurgisk divisjon og DFS ble 
igangsatt fra 1.1.2008 og startet 
 således opp i gammelt bygg.

Noen av hovedforandringene var:
•  Sengeressurser ble styrt av en egen 

logistikkenhet underlagt DFS.
• Pleieressurser ble styrt av DFS.
•  Merkantilt personell ble styrt av DFS
•  Det ble opprettet en egen enhet 

innen DFS som skulle styre bruk  
av ekstravakter, innleie etc.  
(bemanningspool)

Erfaringer med DFS
På grunn av prinsippet om standardi-
serte sengeområder med en lav og 
stand ardisert bemanning skulle det ikke 
være forsterkete enheter (intermedi-
ærsenger) på disse. Det ble i nytt syke-
hus organisert en egen intermediæren-
het med felles bruk av alle kliniske avdel- 
inger. De operative avdelingene var i 
utgangspunktet uenig i dette og ønsket 
seg forsterkete enheter på egne senge-
områder. Intermediærenheten var plan-
lagt med 17 senger, men åpnet med 
bare 8 senger i drift og denne kapasite-
ten var for liten, slik at de operative 
fagene måtte i perioder ta ned elektiv 
virksomhet som en følge av dette.

Logistikkenheten manglet det dataverk-
tøy som var en forutsetning for at dette 
kunne fungere optimalt. Feilregistrer-
ing på avdeling/enhet førte til man-
glende oversikt for legene over de pasi-
entene man var fagansvarlig for. Pasien-
ter ble plassert der det var ledig seng, 
også utenfor definerte primær- og 
sekundærområder. Når logistikk-
enheten ikke fikk plassert pasienter 
førte dette til opphopning i akutt-
mottak. Det var opprettet et eget 

 sengeområde (akutt 72) der de  pasienter 
man forventet kort liggetid på skulle 
plasseres, uavhengig av fagområde.

Dette systemet eller mangel på system 
førte til at fagansvarlig kunne finne 
”sine” pasienter forlagt på opptil 9 
forskjellige geografiske steder/senge-
områder.

Bemanningspoolen klarte ikke å 
rekruttere den kjerne de trengte av 
høykompetente pleiere som skulle 
kunne steppe inn og arbeide ”overalt”. 
Det ble en utstrakt bruk av innleide 
vikarer med varierende kompetanse og 
til høye kostnader. Ansvar for å dekke 
vikarbehov ble flyttet fra den enhet 
som hadde behovet til et høyere nivå.

Det var ikke verken tid eller økonomi 
til den kompetanseoppbygging som lå 
som en forutsetning og som pleierne 
hadde sett fram til å få. Tvert om har 
det vært et tap av kompetanse mange 
steder fordi erfarne og kompetente 
sykepleiere ikke har følt seg komfor-
table med å ha ansvar for pasient-
grupper de ikke har trening i å hånd-
tere. Spisskompetanse blant pleierne 
har blitt borte, og pasienter forlagt på 
”feil” sengeområde har ikke fått god 
nok oppfølging.

Avgjørelser og håndtering av drifts-
problemer er blitt vanskeligere på 
 seksjon/avdelingsnivå. Løsninger  
må ofte avklares, spesielt økonomisk,  
i minst to linjeorganisasjoner før en 
beslutning kan tas. Dette har med-ført 
mye møtevirksomhet og skriftlighet på 
ting som tidligere ble løst ved daglig 
samarbeid innenfor samme enhet.

Organiseringen har ført til en klart 
mindre driftseffektiv hverdag for 
legene. Ny organisering har ikke ført 
til mer tid til pasientbehandling, 
utdanning og forskning slik man 
mente ny organisasjonsmodell skulle 
stimulere til. Det har blitt en tyngre 
hverdag der mye som tidligere fungerte 
med korte og nære kommandolinjer 

har blitt vanskeliggjort. Rutinear-
beidet tar mer tid enn tidligere. Det 
har blitt vanskeligere å bli kjent med 
og føle seg trygg på medarbeideres 
erfaring og kompetanse, og det har 
blitt vanskeligere å skape felles for-
ankring og oppfattelse av kvalitetsmål 
innen fagområdene.

Hensikten med denne organiseringen 
var at man ønsket seg en driftseffektiv 
organisasjon. Ahus har ikke gått i denne 
retning og for første gang på mange år 
fikk Ahus et stort driftsunderskudd i 
2009. Årsakene til dette er sammen-
satte, men som forening har vi hevdet at 
mye av underskuddet og den manglende 
driftseffektivitet vi har hatt kommer av 
den valgte organisasjonsmodell.

Evaluering og vurdering av  
DFS og ny organisasjonsmodell
Modellen med egen DFS har ikke 
vært sett på som noen god løsning av 
flertallet av leger ved Ahus. Vi har 
gang på gang pekt på svakheter ved 
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modellen, svakheter som vi nå synes 
har åpenbart seg etter to års drift. 

Vi har hevdet at det vil styrke fagene, 
pasientbehandlingen og effektiviteten 
at vi går tilbake mot ”gammel” modell 
med felles ledelse for det teamet som 
skal behandle pasienten. Ledelsen skal 
være enhetlig og udelt, og leder må ha 
råderett over de ressurser som er nød-
vendig for å kunne utøve sitt ansvar.

Deler av den nye modellen som fung-
erer må kunne innlemmes i en mer 
fagspesifikk modell, f eks samarbeid 
om bruk av senger innen beslektede 
fag slik at sengekapasiteten kan 
ut nyttes best mulig. Det har vært 
svært få korridorpasienter på nye 
Ahus og slik må det fortsatt være.

Da ny organisasjon ble innført var  
det en klar forutsetning at modellen 
skulle evalueres etter ett års drift i 
nytt sykehus. Forberedelser til denne 
evalueringen ble gjort senhøstes 2009 

og oppdraget gitt av styret til Ernst  
& Young. De gjennomførte sin evalu-
ering i januar 2010. Evalueringen 
baserer seg på gjennomgang av doku-
menter vedrørende saken, intervjuer 
av et utvalg ledere innen DFS, divi-
sjon for kirurgi og medisin, analyse av 
økonomi-, kvalitets- og aktivitetsdata 
samt synspunkter og innspill mottatt 
fra ansatte og grupper av ansatte på 
Ahus. Til sammen ble det sendt 141 
e-poster med totalt ca 170 sider tekst. 
Det ble også foretatt intervjuer av 
hoved/foretakstillitsvalgte. Totalt 
antall intervjuete var 32. 
Rapporten er distribuert til samtlige 
ansatte på Ahus 4/2-2010. I sammen-
draget finnes nedenstående:

”Evalueringens overordnete konklusjon er 
at dagens organisering med en egen divi
sjon for sykepleie ikke fungerer fullt ut 
etter intensjonen. Det er ikke dokumentert 
at målene med den nye organisering er 
realisert og den nye modell ansees ikke som 
hensiktsmessig per i dag. Hovedårsaken til 

dette er at arbeids prosessene, samhand
lingsprosessene internt i sykehuset og styr
ingsmodellen ikke er tilstrekkelig tilpasset 
og ikke fullt implementert. Det er uenig
het internt i sykehuset om modellen er 
hensiktsmessig og det er vår vurdering at 
det ikke er tilstrekkelig bredt nok eierskap 
i organisasjonen til at modellen kan fung
ere som forutsatt.

Med utgangspunkt i at dagens organise
ring ikke fungerer som forutsatt, er det 
behov for å gjøre justeringer i modellen i 
retning av en større organisatorisk og 
ledelsesmessig tilknytning av også pleie
personell til medisinske fagdivisjoner.”

Organiseringsmodellen med egen 
sykepleiedivisjon har vært framstilt 
som løsning på framtidens sykehus-
organisering i Norge. Flere sykehus 
har vurdert samme type organisering 
eller deler av denne modellen.

Erfaringene fra Ahus styrker etter min 
mening ikke dette.
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M ellan åren 2000 och 2009 har 
rekryteringen av verksam-

hetschefer till områden som onkologi, 
röntgen, anestesi, medicin, ögon, barn 
och akutmottagning i första hand 
skett från yrkesgrupper med otillräck-
lig eller begränsad medicinsk kompe-
tens och erfarenhet. 

Läkare har trätt tillbaka medan fram-
förallt sjuksköterskor tagit ett kliv 
fram (se illustration).

Startskottet för det stora förändrings-
arbetet gick 2004 då SÄS inledde ett 
samarbete med Handelshögskolan i 
Göteborg, i det så kallade LIFT- 
projektet (Ledning I Förbättring  
och Tillämpning).

– På sjukhuset finns en uttalad upp-
fattning att ledarskap och chefskap är 
en profession i sig. Det finns också en 
policy som säger att vid rekrytering av 
nya chefer så ska man inte aktivt söka 
efter läkare. Man vill ha heltidsadmi-
nistratörer som inte har kvar en fot i 
den praktiska sjukvården, säger Sig-
vard Åkervall, överläkare och kolorek-
talkirurg, samt ordförande i Älvsborgs 
Södra Läkarförening.

Det finns en tydlig utveckling, menar 
han, där läkare mer och mer blivit 
uppgivna och kapitulerat från ambitio-
nen att vara med och påverka utveck-
lingen av vården. Skälen är flera.

Förr fanns befattningen biträdande 
verksamhetschef. Det var en möjlig-
het för läkare att få praktisk erfaren-
het att verka som chef. I dag är den 
tjänsten avskaffad. Problemet, menar 
Sigvard Åkervall (bilden) är att när 
man idag annonserar efter verksam-
hetschefer efterfrågas erfarenhet av 
tidigare chefskap. Men, frågar han sig, 
varifrån ska en läkare som inte redan 
är chef, få den erfarenheten? 

Utvecklingen har också inneburit att 
man gått över från tidsbegränsade 
förordnanden för verksamhetschefer, 
till att införa tillsvidareanställning.

– Det är ett exempel på en anpassning 
till att rekrytera från gruppen icke-
läkare. Det är få läkare idag som vill 
släppa sin kliniska tjänstgöring helt 
och hållet och för gott ägna sig åt en 
fortsatt karriär med förvaltnings-
sysslor. 

I Västra Götalandsregionen har 
 regionfullmäktige fattat beslut om att 
chefskap i vården ska betraktas som  
en heltidssyssla. Flera förvaltningar, 
framförallt SÄS är starka motståndare 
till att läkare som blir chefer också 
bedriver klinisk verksamhet, säger 
Sigvard Åkervall.

Den här utvecklingen, menar han, har 
lett till att läkargruppen i dag inte 
upplever att chefskap i vården vare sig 

är inspirerande eller attraktivt. Det 
centrala innehållet i uppdraget 
överskuggas alltmer av strama budget-
ramar och rutinmässiga förvaltnings-
uppgifter som handläggs bättre av 
personer med annan utbildning än 
den medicinska. 

Förr hade läkare som var verksam-
hetschefer större befogenheter än 
dagens verksamhetschefer. De kunde 
också fungera både som idémakare 
och vara drivande i utvecklingsarbetet, 
menar Sigvard Åkervall.

– Om man inte förstår att det finns ett 
egenvärde i att en läkare, som är chef 
för sin kliniska enhet, också på deltid 
själv är verksam i det kliniska arbetet, 
i undervisning och helst också bedri-
ver forskning, då har man inte förstått 
var drivkrafterna för verksamhetsut-
veckling i vården kommer ifrån.

”Sjuksköterskornas karriärväg 
skapar räddhågsna chefer”
Utvecklingen vid SÄS visar också att 
det i stort sett inte förekommer att 
sjuksköterskor som blivit chefer går 
tillbaka till en traditionell sjuksköter-
sketjänst. Mer vanligt är att sjukskö-
terskor blir befordrade i sjukhus-
hierarkin eller alternativt gör karriär 
inom landstinget.

– Skälet är att skillnaderna i status och 
lön är så stora att en återgång till 

Sjukhuset som tagits 
över av sjuksköterskor
Vid Södra Älvsborgs Sjukhus Borås (SÄS) har läkare successivt ersatts med sjuksköterskor på ledande 
positioner. för tio år sedan var samtliga 25 verksamhetschefer läkare, idag är det endast sju kvar. 
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Det har förts en medveten policy som stängt dörren för läkare som chefer, menar Sigvard Åkervall och Peter Geiger. 
Foto: Magnus Gotander
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sjuksköterskesysslor skulle innebära 
en tillbakagång i karriären och kanske 
ses som ett misslyckande. 

En stor risk med denna utveckling är 
att sjuksköterskor som är chefer med 
höga löner och med möjlighet till 
fortsatt karriär blir räddhågsna och 
alltför lojala och därför osjälvständiga 
och lättstyrda. Vi ser nästan dagligen 
nedslående exempel på detta vid SÄS, 
säger Sigvard Åkervall.

Sjukvården äventyras menar 
Gunnar Sandberg
– Inom akutsjukvården bör verksam-
hetschefer vara läkare. Det är en 
 viktig position närmast patienterna 
och den kliniska vardagen, och alla de 
svåra frågor som handlar om priorite-
ringar, patientsäkerhet och utveckling. 
Det menar Gunnar Sandberg. 

Han har arbetat som läkare i över  
30 år. Han är specialistläkare i invärtes-
medicin och endokrinologi och har en 
lång och gedigen facklig bakgrund. I 
sex år var han ordförande för Sjuk-
husläkarföreningen. I dag är han  
vice ordförande för Samfundet Äldre 
läkare, en intresseförening inom 
 Sveriges Läkarförbund. Sedan han 
formellt gick i pension har han fortsatt 
att arbeta deltid som kliniker på Insti-
tutet för Stressmedicin i Göteborg.

– Jag tycker att det som sker på SÄS 
är en tråkig utveckling. Inom akut-
sjukvården med en snabb medicinsk 
utveckling är det särskilt viktigt att vi 
har läkare som verksamhetschefer. 

Om vi exempelvis tar prioriterings-
frågor som är oerhört centrala, både i 
ett horisontellt och vertikalt perspektiv, 
har läkare ett stort arbete att göra i 
framtiden när gäller att komma 
 överens om hur prioriteringar ska ske 
mellan olika områden. Det måste vara 
läkare i egenskap av verksamhetsche-
fer som i sista hand ska ha ansvaret för 
dessa svåra frågor, inte sjuksköterskor 
som gör bedömingar utifrån sitt 
omvårdnadsperspektiv. På sikt tror  
jag att den här utvecklingen vi ser  
på Borås sjukhus kan innebära att 
sjukvården äventyras, både ur ett 
 ekonomiskt och etiskt perspektiv, 
säger Gunnar Sandberg.

Verksamhetschef och grundprofession vid SÄS åren 2000- 2009

Jan Jan
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Onkologi
Onk/hematologi
Med gemensamt
Med akutvårdsklinik
Hjärt-Lungklin

Röntgen

Psyk 1
Psyk 2

Ögon

Barn

Akutmottagning

Klin kem
Patologen
Mikrobiologen

Medicin Skene

Rehab

BUP

Anestesi

Hud /STD

Infektion

Kirurgi

KK

Ortopedi

ÖNH

Förklaring Rosa = läkare
Gult = annan
tjockt streck = Chefsbyte

För tio årsedan 
var alla cheferläkare 
på SÄS.
– Idag har  två av tre 
en annan bakgrund

På tio år har antalet läkare som 
verksamhetschefer minskat från 25 
till 7 på Södra Älvsborgs Sjukhus.
De vertikala strecken i de rosa och 
gula staplarna visar när chefsbyten 
ägt rum.

= läkare

= annan yrkesgrupp

Publisert i "Sjukhusläkaren" nr. 5/2009 www.sjukhuslakaren.se
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Når vi først snakker om UNN, (her kunne jeg nok 
desverre trekke frem en rekke andre sykehus også).  
Det  gjelder utdanningspermisjonen, ofte kalt overlege-
permi sjonen. Her er det § 4.2 i A2 som definerer dette: 
Tidspunktet for permisjon avtales med den enkelte lege,  

og det forutsettes at det legges fram et utdanningsprogram. 
Vi ser at enkelte avdelinger forsøker å legge begrensende 

føringer på permisjonens innhold. 

Dette er ikke i samsvar med intensjonen i A2

Vurderer du ny jobb? AV ofs LEDEr ArnE LAuDAL rEfSum

Ambulering
Ambulering har lenge vært et strids-
tema, da avtalen fra 2003 ikke ble 
reforhandlet regel messig, men 
hadde uendrede satser i 7 år. Det  
er nå kommet en avtale på plass, 
forhandlet frem mellom direktør  
og våre tillitsvalgte. Men står direk-
tøren helhjertet bak avtalen i styret, 
eller …?

Det skal nå lyses ut stillinger med flere 
tjenestesteder i gynekologi; En i  
Harstad, med 70% i Harstad og 30% i 
Tromsø, og tilsvarende for en stilling i 
Narvik. Leger som inngår slike avtaler 
bør tenke nøye over om det er slik de 
ønsker å jobbe resten av karrieren.

UNN er tidligere omtalt i denne spalten, 
men trenger ytterligere omtale.

Seminar for ledere onsdag 9. juni 2010
Norsk overlegeforening (Of) inviterer til nytt lederkurs på forsommeren.  

Det er mange og store utfordringer for Ofs ledermedlemmer.  
Styret vil derfor i samarbeid med lederutvalget invitere til en samling hvor man i særlig grad vil  

ha fokus på dagsaktuelle tema. Kurset kommer i tillegg til novemberkurset.
 

Vi vil komme tilbake med program på et senere tidspunkt. Sett av dagen!
 

Dato 09.06.2010

Sted: Radisson Blu Airport Hotel Gardermoen
Tidsramme: 10.30-17.00

ledige stillinger
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K nut Kjerpeseth er vant med å 
stake ut ny kurs fra nordlandsbåt, 

men til lands har han stort sett holdt 
seg på samme sted i mer enn 30 år.

– De første årene av medisinstudiet i 
Oslo jobbet jeg som nattevakt på Gau- 
stad og opplevde psykiatriens skygge- 
sider på nært hold. Det gjorde at jeg 
ikke planla en karrierevei her. Som 
sivilarbeider hadde jeg plikttjeneste i 
16 måneder og tenkte meg til Steigen 
som allmennlege etter turnus. En del 
formaliteter kom for sent på plass og 
jeg havnet i psykiatrien.

Gjemmer seg bak faglige grunner
I dag er han glad for det. Det gikk 
ikke lang tid før han havnet i sykehus-
ledelsen på Rønvik sykehus, og det 
har han trivdes godt med inntil ganske 
nylig.

– Det har vært gøy å være leder her, 
og jeg har fått gjennomslag for mange 
ting gjennom årene. På avdelingen 
min har jeg i dag kanskje Norges 
beste psykologstab. Det er jeg stolt av. 
Jeg gir kanskje ikke mine medarbei-
dere nok oppmerksomhet bestandig, 
men de opplever mye frihet og tillit 
fra meg. Det er dessverre aldri nok tid 
til å utøve ledelse hvis man samtidig 
skal være kliniker, noe som har vært 
viktig for meg. Jeg tror toppledelsen i 
foretaket har mistet kontakten med 
grasrota. De vet ikke at det er uro i 
organisasjonen som ikke blir mindre 

av at de tar avgjørelser som er helt  
på tvers av det som er god pasient-
behandling. Det aller verste er at de 
gjemmer seg bak faglige årsaker som 
begrunnelse for det de gjør.

Spennende planer
I høst har Kjerpeseth hatt overlege-
permisjon. Han har brukt tiden til å 
dyrke mange av sine fritidssysler, men 
samtidig har han for første gang tenkt 
over om han bør stake ut en ny kurs i 
jobbsammenheng.

– Jeg har rundt ti år igjen av yrkeslivet 
og ønsker å bruke disse årene godt. 
Inntil nylig trodde jeg at min lojalitet 
til Nordlandssykehuset ville hindre 
meg i å gjøre nye ting. Nå har styret i 
nordlandssykehuset tatt avgjørelser 
som har bidratt til å endre dette bil-
det. Som leder kan jeg ikke lenger 
være med på å understøtte avgjørelser 
som jeg mener er direkte gale, og som 
vil få negative konsekvenser for sår-
bare pasientgrupper.

Kjerpeseth etterlyser også en offensiv 
holdning hos ledelsen når det gjelder å 
skaffe dyktige fagfolk.

– På avdelingen min er vi i dag to 
spesialister på rundt 50 senger. Flere 
gode fagfolk har blitt borte fordi en 
defensiv ledelse ikke gjorde jobben 
sin. Hva skjer om få år når store  
deler av staben skal pensjonere seg?

Stor kunstsamling
Kjerpeseth har bestemt seg til å bli 
flinkere til å tenke på seg selv og hva 
han vil fremover. For en som har vært 
vant til å ha det morsomt på jobb 
kjennes det skremmende å ikke ha det 
lenger. Slik vil han ikke ha det frem-
over.

– Hvis jobben blir et ork går det ut 
over overskuddet man skal ha til det 
man gjør på fritiden. Dit vil jeg ikke, 
og hvis det betyr at jeg må forlate en 
spennende jobb som har gitt meg 
masse, må det bare bli slik. Tiden 
fremover vil avgjøre hva jeg bestemmer 
meg for.

Utenom jobb har Knut Kjerpeseth 
alltid hatt prosjekter på gang. Kunst-
samlingen er blitt stor etter han 
kjøpte sitt første grafiske trykk som 
19-åring.

- Ikke lenger gøy å være leder

Knut Kjerpeseth har vært leder i 
snart 30 år i psykiatrien, men frustr-
eres mer og mer over kortsiktig og 
ensidig økonomisk tenkning i fore-
taksledelsen.

Knut Kjerpeseth har alltid likt å være leder, men opplevelsen av at 
kortsiktig økonomisk tenkning stadig vinner over faglige og etiske 
vurderinger gjør at han vurderer å stake ut ny kurs for egen framtid.

AV toVE myrBAKK
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– Det var mest for å skjule et hull i 
murpussen- på hybelen i Oslo.

Rodde rundt på Svalbard
Men kanskje hadde det også litt med 
hjemlengsel å gjøre at han kjøpte 
”Utvær” av Karl Erik Harr. Nordlands- 
naturen har alltid betydd mye for han. 
Opp gjennom årene har han sett den 
mye fra båtripa. En periode hadde han 
fembøring, og i dag har han flere min-
dre Nordlandsbåter som i perioder er i 
flittig bruk, både i nærområdet og på 
Svalbard. Fire sommerferier ble brukt 
til å ro rundt store deler av Svalbard.

– Da jeg var barn bodde vi på Senja i 
noen år. Nærmeste nabo var et eldre 
ektepar med en sønn som hadde over-
vintret på Svalbard rett etter krigen. 
På kveldene fortalte Bjarne om opp-
levelsene sine. Siden har jeg hatt 
 Svalbard-viruset latent i blodet.  
Den første båten fikk jeg bygget med 
tanke på at jeg skulle se de stedene 
som Bjarne hadde fortalt om.

Lærte seg hundekjøring
Egentlig skulle Knut Kjerpeseth vært 
på overvintring nå, men Sysselmannen 
mente de ikke hadde råd til å sette ut 
overvintrende i år. Nå sitter han igjen 
med tre hunder som ble anskaffet med 
tanke på overvintring, men de skal 
han beholde.

– Jeg har brukt de siste årene på å lære 
meg hundekjøring. Utenom sesongen 
springer jeg med dem for å holde 
både dem og meg i form. Livet mitt  
er mye inndelt i prosjekter. Til nå har 
det gjaldt fritiden, mens jobben har 
vært kontinuiteten.

Det siste store prosjektet er et gam-
melt tun fra 1881 som han fikk flyttet 
fra Vikan utenfor Bodø til Røsvik i 
Sørfold. Tomta kjøpte han av en 

 kollega. Nå er hovedhuset og bårstua 
flyttet til Røsvik. Fjøsen skal på sikt 
bli garasje og servicebygg.

– Restaureringen skal gjøres i et 
tempo som er til å leve med. Det 
 viktigste var at jeg fikk berget husene 
som sto og forfalt uten at noen gjorde 
noe med det. Min styrke er kanskje at 
jeg ser løsninger som andre ikke ser.

Et godt eksempel på dette er at da det 
67 tonn tunge hovedhuset måtte fraktes 
på lekter. Først måtte det bygges ei ny 
bru som gjorde det mulig å få løftet 
huset over på ei flåte.

– Det er spennende å få til ting som 
ingen andre får til. Det være seg å 
berge hus fra 1881 eller pasienter,  
sier Knut Kjerpeseth.

ylf-Of-Duell i Holmenkollstafetten
Ylf har utfordret Overlegeforeningen til duell. Ylf styret med tilskudd av godt trente 

tillitsvalgte har tradisjon for å løpe stafetten, gjerne i konkurranse mot sekretariatets 
eget lag. I år er Of utfordret, og styret har på styremøte 11. november bestemt seg 

for å ta opp hansken. Stafetten går av stabelen LøRDAG 8. MAI 2010.

Løypa består av 15 etapper, og er 17900 meter lang. Vi trenger godt  
trente overleger til å slå jyplingene, så ta kontakt med sekretariatet.  

Vi regner med å holde fellestrening i forbindelse med 
Landsrådsmøtet våren 2010.

Avslutningen etter stafetten vil bli holdt sammen med Ylfs lag i 
Of-leiligheten på Aker brygge. Taperforeningen spanderer.

http://www.holmenkollstafetten.no/newindex.asp

Også publisert i bladet "Doktor i Nord" 5-09
http://www.legeforeningen.no/asset/45588/1/45588_1.pdf
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Følgende ledere kan kontaktes direkte: 
Jon Haffner, kirurgi, tlf. 90 09 48 16,
jon.haffner@online.no

Fred A. Mürer, indremedisin, tlf. 90 97 22 65  
Helgelandssykehuset HF, fred.a.murer@rasyk.nl.no  

Stein Tore Nilsen, gynekologi, tlf. 90 55 59 82
Stavanger Universitetssjukehus HF, stn@sus.no

Otto W. Steenfeldt-Foss, psykiatri, 
allmennmedisin, samfunnsmedisin, tlf. 40 20 00 19
ottost@extern.uio.no         

Einar S. Hysing, anestesi, tlf. 41 52 54 12 
Oslo universitetssykehus HF, einar.hysing@rikshopitalet.no     

Borghild Roald, patologi, tlf. 95 08 58 35 
Oslo universitetssykehus HF, 
borghild.roald@medisin.uio.no

Kjell Wigers, barne- og ungd.psyk., tlf. 91 82 30 11 
Akershus universitetssykehus HF, kjell.wigers@ahus.no           

Hans Petter Fundingsrud, pediatri, tlf. 92 06 12 82                 
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF
hans.petter.fundingsrud@unn.no

Siri Tau Ursin, anestesi, tlf. 90 69 21 56 
Stavanger Universitetssjukehus HF, stst@sus.no

Sissel Moe Lichtenberg, gynekologi, tlf. 90 54 05 13
Stavanger Universitetssjukehus HF, sml@sus.no

For nærmere opplysninger 
om nettverket kontakt Ofs sekretariat:
Signe Gerd Blindheim, tlf. 23 10 91 58/ 90 97 85 08 
signe.gerd.blindheim@legeforeningen.no 

Edith Stenberg, tlf. 23 10 91 57 / 90 19 90 73
edith.stenberg@legeforeningen.no

Ofs lederutvalg i perioden 2010-2011 
Lederutvalget består av
Einar S. Hysing
Lars K. Eikvar
Siri Tau Ursin
Vivvi Bjørnø
Kjell Vikenes

Kollegialt nettverk for ledere 
med medisinsk bakgrunn
Norsk overlegeforening (Of) har 
 etablert nettverk av erfarne ledere 
med medisinsk spesialistbakgrunn 
som er villige til å være samtalepart-
nere for kolleger i lederstillinger.

Nettverket administreres av Ofs 
lederutvalg og sekretariat. Leder-
nettverket er et uformelt konsept i 
Ofs regi, ikke et organisert tilbud fra 
Legeforeningen.

Legeledere møter erfaringsmessig 
utfordringer i tilknytning til ledelse 
som det kan være ønskelig å diskutere 
med en erfaren uhildet kollega. Det 
kan være behov for å drøfte vanskelige 
tema før de tas opp i avdelingen eller 
med overordnede, eller generelle 
 problemstillinger knyttet til leder-
posisjonen i en stadig mer presset 
hverdag.

Deltakerne i nettverket er uavhengige 
samtalepartnere som formidler sine 
synspunkter og gir uforbindtlige råd 
– om ønskelig med oppfølgnings-
samtaler. Kontakten med den enkelte 
kollega skjer fortrolig og primært 
gjennom telefonsamtaler eller e-post.

Einar S. Hysing
leder Ofs lederutvalg
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NORSK OVERLEGEFORENINGS VÅRKURS 2010
Soria Moria, Oslo, 15. – 16. april 2010

PÅMELDINGSBLANKETT sendes:   
Norsk overlegeforening, Postboks 1152 sentrum, 0107 Oslo. 
Kontaktperson Edith Stenberg, tlf. 23 10 91 57, telefaks 23 10 91 50, 
edith.stenberg@legeforeningen.no.  

Påmeldingsfrist: Snarest og senest 25.3. 2010

❏ Ønsker overnatting

❏ Ønsker å delta på middagen

❏ Foredragsholder – ankomst .................... avreise ....................

❏ Medlem av Ofs landsråd – ankomst ................ avreise ................

SPESIELLE ØNSKER (Skriv med blokkskrift)
.............................................................................................................

.............................................................................................................

Navn: ...................................................................................................

Tittel: ...................................................................................................

Arbeidssted: ........................................................................................

Avdeling: .............................................................................................

Postnr./sted: .......................................................................................

Telefon: ...............................................................................................

Dato: ....................................................................................................

e-post: .................................................................................................  

VÅRKURSET 2010
NORSK OVERLEGEFORENINGS 

kurs i ledelse og aktuell helsepolitikk
Soria Moria, Oslo, 15. – 16. april 2010

PROGRAM

ARRANGØR: Norsk overlegeforening, Postboks 1152 sentrum, 0107 Oslo. 
Tlf. 23 10 90 00. Telefaks 23 10 91 50.
KURSKOMITÉ: Overlege Hans-Petter Næss, Sykehuset Vestfold, 3103 Tøns-
berg. Overlege Ingrid Slørdahl Conradi, Ålesund sjukehus, 6026 Ålesund. 
Overlege Hege Saltnes, Aker universitetssykehus, 0320 Oslo. Overlege 
Bjørn H. Halvorsen, Sykehuset Vestfold, 3103 Tønsberg. Overlege Margit 
Steinholt, Helgelandssykehuset Sandnessjøen, 8801 Sandnessjøen.
KURSLEDER: Overlege Ingrid Slørdahl Conradi, Ålesund sjukehus, 
tlf. 70 10 50 00, telefaks 70 13 85 81, conradis@online.no.
HOTELLADRESSE: Soria Moria Hotell og konferansesenter, Oslo. 
Tlf. 23 22 24 00. Fax 23 22 24 02.
MÅLSETTING: Oppdatering av kunnskap innen ledelse, administrasjon 
og aktuell helsepolitikk.

MÅLGRUPPE: Overleger/leger med lederansvar i institusjonshelse-
tjenesten.
DELTAKERANTALL: Begrenset til ca. 120. Ved overtegning blir det 
loddtrekning blant påmeldte innen fristens utløp.
MERITT: Det vil bli utstedt kursbevis, og kurset forutsettes å gi meritt 
for administrasjon og ledelse.
OPPGJØR: Utgifter til reise og opphold dekkes av Dnlfs fond og Norsk 
overlegeforening. Obligatorisk kursavgift kr 1 200,– dekkes ikke. 
Det blir tilsendt faktura.
TRANSPORT: Billetter bestilles av kursdeltaker selv. 
Billettstamme må følge reiseregningen.

Torsdag 15. april 2010
0930 – 1000 Registrering.
1000 – 1005 Velkommen.
1005 – 1300 Produksjonspresset i sykehusene – 

hva har dette å si for kvalitet, forskning, 
utdanning og arbeidsmiljø?
I sykehus og på den enkelte avdeling dreier fokus 
i økende grad over mot økonomi og produksjons-
tall. Legenes møtearenaer forsvinner – morgen-
møter, rtg-møter osv. – til erstatning for produk-
sjonstid. Kortere tjenesteplaner og økende 
avtalebasert fravær gjør at færre leger er tilstede 
på dagtid. Internundervisning foregår ofte med 2 – 3 
leger tilstede.
Hva betyr dette for utdanning av nye spesia-
lister, videreutdanning av spesialister, veiled-
ning, mester – svenn, overføring av «legekunst», 
forskning og kvalitet på det arbeidet vi utfører?
Innledere: Fagdirektør Sykehuset i Vestfold, 
Halfdan Aass. Overlege Kari Mette Løvvik, kir.avd. 
Bærum sykehus. Leder i Yngre legers forening 
Hege Gjessing. Representant fra spesialitets-
komite, klinikksjef ved Akershus universitets-
sykehus Jan-Petter Odden.

1120 – 1150 Kaffepause.
1220 – 1300 Paneldebatt.
1300 – 1400 Lunsj.

1400 – 1830 Norsk overlegeforenings ordinære 
landsrådsmøte. Alle medlemmer i Of har møte- 
og talerett, samt forslagsrett via landsråds-
representant.

Ca. 1630 Sesjon om pensjon. Møteleder: Rådgiver 
direktørens stab Oslo universitetssykehus 
Rikshospitalet, dr.med. Geir Ketil Røste. Jurist/
partner i Steenberg & Plahte, Alexandra Plahte. 
Fagsjef helseforetak, KLP, Knut Hellum.

Paneldebatt.
1930 Festmiddag.

Fredag 16. april 2010
0830 – 1130 Foretaksmodellen – moden for 

reform?
Helseforetakene sliter med galopperende 
utgifter og akkumulerte underskudd. Stadig 
flere røster hever seg med tvil om modellen 
er egnet for produksjon av offentlige helse-
tjenester. Eldrebølgen står for døren med 
ytterligere utfordringer for systemet. New 
Zealand og Skottland fremheves som eksem-
pler på land som har gjenvunnet kontroll over 
helseøkonomien og oppnådd bedre målstyring 
etter å ha forlatt foretaksmodell og ISF. Hvor 
langt skal vi gå i Norge før modellen kan 
evalueres og revurderes?

Innledere: Daglig leder Defacto, Roar Eilertsen. 
Professor ved institutt for helseledelse og helse-
økonomi, Terje P. Hagen. Helsedirektør 
Bjørn-Inge Larsen. Konserndirektør Steinar 
Marthinsen, Helse Sør-Øst. Paneldebatt.

1130 – 1230 Lunsj.
1230 – 1500 «Havarikommisjon» i helsetjenesten.

Når pasienter dør uventet og det oppstår spørsmål 
om feilbehandling, er det mange ofre: Den døde/
skadde, de pårørende og – helsepersonellet. Også 
for mange av de sistnevnte blir det en personlig 
tragedie. Helsetilsynet og påtalemyndigheten har 
som mål å finne ut om det foreligger kritikkverdige 
eller straffbare forhold og dette preger deres 
tilnærming. Transportsektoren har Statens 
havarikommisjon der man etter ulykker prøver 
å finne ut hva som har skjedd og hva som kunne 
forhindret hendelsen. Man har åpne og fortrolige 
samtaler der fordeling av skyld ikke er målet. 
Hva kan helsetjenesten lære av dette?
Innledere: Viseadm.direktør for medisin- og 
helsefag, Vestre Viken HF, Ole Tjomsland. Leder 
for Statens havarikommisjon for transport, Grete 
Myhre. Representant fra Helse- og omsorgs-
departementet.

Paneldebatt.
1330 – 1350 Kaffepause.
1500 Avslutning.
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ArtIKKEL AV SIgnE gErD BLInDHEIm, fAgSjEf I fHr/SEKrEtArIAtSLEDEr I of

Sekretariatets rådgivning i forbindelse med 
lederstillinger i sykehus

Generelt.
Spesialisthelsetjenesteloven § 2-3 
fastsetter at helsetjenester som ytes i 
henhold til loven skal være forsvarlige. 
Dette innebærer at virksomhetens eier 
må sørge for å ansette ledere som kan 
utøve ledelse på en forsvarlig måte; 
herunder også vurdere krav til medi-
sinske kvalifikasjoner i stillingen.  

Det følger av helsepersonelloven § 16 
at virksomhet som yter helsehjelp skal 
organiseres slik at helsepersonell blir 
istand til å overholde sine lovpålagte 
plikter. Pasientene skal ha trygghet 
for at tjenesten til enhver tid er for-
svarlig innrettet, herunder at ledelsen 
og behandlerne innehar nødvendige 
kvalifikasjoner. 

Legeforeningen viser til Ot.prp nr 10 
(1998-99) punkt 3.8.6 hvor det blant 
annet heter:

”Det må legges til rette for at beslutnin
ger fra den medisinske spesialistkompe
tansen tydeliggjøres i sykehusorganisa
sjonen. Det er primært denne kompe
tansen pasientene oppsøker når de 
 kommer til sykehuset. Da er det viktig 
at sykehusets organisatoriske løsninger 
og samspillet mellom de ulike profesjons

gruppene legger til rette for at denne 
medisinskfaglige spesialistkompetansen 
fullt ut blir benyttet til beste for pasient
ene...”    

I samme proposisjon punkt 2.3.4.4 
heter det videre:

” Det er imidlertid viktig både av hen
synet til kvaliteten i tjenesteytingen og 
tilliten til denne i befolkningen at det er 
tilstrekkelig klarhet om medisinskfaglige 
forhold og at helsepersonell med medi
sinskfaglig ansvar har de nødvendige 
fullmakter. Departementets utgangs
punkt er at det er et ansvar for eier og 
ledelse å etablere organisatoriske strukt
urer og systemer som sikrer at forsvar
lighetsplikten og andre lovpålagte krav 
ivaretas

Lov om spesialisthelsetjenesten  
§ 3-9. Ledelse i sykehus.
Det har helt siden de nye helselovene 
trådte i kraft for ca. 10 år tilbake i 
særlig grad vært knyttet spørsmål til  
§ 3-9 i lov om spesialistjenesten hvor 
det i andre ledd heter:

”Dersom kravet til forsvarlighet gjør det 
nødvendig, skal det pekes ut medisinsk
faglige rådgivere.” 

Det er viktig å understreke at medi-
sinsk-faglig rådgiver i henhold til 
lovforarbeidene ikke gis fullmakter 
eller ledelsesansvar, og ikke skal 
erstatte ledelsesposisjoner. Med 
 unntak av rådgivning på høyt nivå i 
sykehusorganisasjonen, mener Lege-
foreningen at dette er en uhensikts-
messig ordning som kan tilsløre reelle 
ansvarsforhold. Legeforeningen har 
derfor gjennom flere år, basert på 
et vedtak i sentralstyret i november 
2000, frarådet leger til å ta på seg 
denne funksjonen på avdelingsnivå 
eller tilsvarende enheter; det vil si 
ved enheter som driver diagnostikk  
og behandling. 

I praksis ser vi også at ordningen  
med medisinsk-faglig rådgiver på 
avdelingsnivå og tilsvarende enheter 
er lite brukt. Sykehus har i stedet for  
å utpeke rådgivere på avdelingsnivå 
eller tilsvarende enheter, valgt å til-
sette ledere med medisinske kvalifika-
sjoner i linjeledelse med et samlet 
medisinsk systemansvar. Ved siden  
av diagnostikk og behandling, er det 
lagt vekt på hensynet til spesialistut-
danning, fagutvikling og forskning.  
Vi får også tilbakemeldinger om at 
avdelingsledere som ikke har medi-
sinsk bakgrunn finner dette som en 
hensiktsmessig og ”betryggende” 
modell.

Det vises også til Rundskriv fra  
Helse- og omsorgsdepartementet - 
Rundskriv I-9/2002 hvor det blant 
annet heter: 

Legeforeningens sekretariat blir jevnlig kontaktet av leger i leder-
stillinger som ønsker å drøfte  ulike elementer når det gjelder 
 stillingens ansvarsområde, eller for å få praktiske råd ved inngåelse 
eller endring av lederavtaler. nedenfor vil vi gjennomgå på hvilket 
grunnlag vi baserer våre råd.
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”Lederen må være varsom med å fatte 
beslutninger som kan innebære instruk
sjon i faglige spørsmål som vedkom
mende ikke har kompetanse på. Slike 
beslutninger må eventuelt fattes i 
 samråd med en medisinskfaglig råd
giver eller andre med kompetanse på  
det aktuelle fagområdet. Der avdelinger 
som i hovedsak driver diagnostikk og 
behandling ledes av en annen som er 
spesialist på feltet, kan det under avdel
ingslederen ansettes en leder som har et 
samlet medisinskfaglig systemansvar.

I NOU 1997:2 Pasienten først! Punkt 
10.1.5.2 heter det:”...Ivaretakelsen av 
dette systemmessige ansvaret er et 
faglig ledelsesansvar og krever kompe- 
tanse innen faget. Den som skal ha 
den faglige ledelsesfunksjonen må 
nødvendigvis ha faglig innsikt som er 
på høyde med de medarbeidere som 
vedkommende har faglig ansvar for...” 
Departementet har fått opplyst at 
denne praksis er vanlig. Organiser-
ingen må imidlertid være slik at det  
er klart at dette er en mellomleder i 
linjen, slik at det ikke i realiteten blir 
en to-delt avdelingsledelse. 

Lederstrukturen i  
det enkelte helseforetak
Mange lederstrukturer i helseforetak/
sykehus, har ”profesjonsnøytrale” 
lederstillinger tegnet inn på kartet. 
Det har imidlertid ikke vært noe 
 problem i forhold til å etablere 
 stillinger/funksjoner som avdelings-
overlege/medisinsk leder/seksjonover-
lege mv. i linjen ved enheter hvor 
leder ikke har medisinsk bakgrunn.

Samsvar mellom  
ansvar og myndighet
Man må være oppmerksom på at det 
er samsvar mellom ansvar og myndig-
het i lederstillingen.

Her må stillingsbeskrivelsen nøye 
gjennomgås, slik at man som leder 
ikke kan bli holdt ansvarlig  for for-
hold hvor man ikke har reell myndig-
het/innflytelse.

Hva innebærer at det 
gis en advarsel i arbeidsforholdet?

Dersom arbeidstaker gjør seg skyldig i et mislig forhold 
på arbeidsplassen, kan arbeidsgiver velge å gi en advarsel. 
Det kan bli aktuelt f. eks. ved brudd på inngått arbeidsavtale 
eller plikter i henhold til arbeidsreglement gjeldende på 
arbeidsplassen, ved nektelse av å etterkomme pålegg fra 
 overordnede, ved straffbare handlinger, ved beruselse på 
 arbeidsplassen eller ved uakseptabel opptreden for øvrig.

En advarsel bør gis snarest mulig etter at uønsket adferd har funnet sted. 
Gjennom advarselen får arbeidstaker en underretning om at gjen takelse av 
et mislig forhold vil kunne få følger for arbeidsforholdet. En advarsel må 
være så klar som mulig og si noe om hvilke konsekvenser  eventuell gjen-
takelse kan få for arbeidstakeren. 

En advarsel kan gis skriftlig eller muntlig. Det er mest vanlig at en advarsel 
av hensyn til dokumentasjon gis skriftlig. Arbeidsgiver har bevisbyrden for 
at en forutgående advarsel faktisk er gitt. En advarsel vil kunne være et  viktig 
grunnlagsmateriale for eventuelle strengere reaksjoner, som f. eks. oppsigelse.

Det er ingen bestemmelse i arbeidsmiljøloven om at advarsel må være gitt 
forut for en eventuell oppsigelse eller avskjed av arbeidstaker. Advarselen vil 
imidlertid kunne dokumentere at det har funnet sted en oppfølgning av 
arbeidstaker på et tidligere tidspunkt. Av den grunn er det derfor ikke like-
gyldig om advarsel er gitt. Spørsmål om advarsel har vært gitt eller ikke, har 
stått sentralt i saklighetsvurderingen i mange oppsigelsessaker.

På den annen side kan man ikke som arbeidstaker ”kalkulere med” at man 
først vil bli tildelt en advarsel før arbeidsgiver iverksetter tiltak som kan få 
mer dramatiske konsekvenser for arbeidsforholdet, f.eks. en oppsigelse. 
 Forholdets alvorlighetsgrad vil være et viktig grunnlag
i saklighetsvurderingen. 

En arbeidstaker kan heller ikke uten videre påberope seg at en oppsigelse 
kommer uventet, dersom arbeidsgiver kan dokumentere gjentatte innskjerp-
inger og understrekninger overfor arbeidstakeren vedrørende bestemmelser 
i arbeidsforholdet som må respekteres/overholdes og gitt klart uttrykk for 
hvilke konsekvenser brudd på disse pliktene kan få.

Signe Gerd Blindheim, fagsjef i FHR/sekretariatsleder i Of

SPøRSMåL OG SvAR:
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M an har en klar følelse av at den 
forkjørsrett de økonomisk moti-

verte valg på veien til budsjettbalanse 
har i vår hverdag frustrerer mange 
kolleger. Med utgangspunkt i at ingen 
godtar uansvarlig omgang med felles-
skapets midler, har legen en helt annen 
forutforståelse av hva som kommer 
først, pasienten eller budsjettbalansen. 
I møtet med den enkelte pasient kan 
jeg ikke treffe valg som er økonomisk 
motiverte, eller bare i liten grad. 
Ovenfor pasienten kan jeg ikke annet 
enn å velge det som jeg bedømmer er i 
vedkommendes beste interesse. Jeg vil 
strekke meg så langt jeg kan for denne, 
det ligger i mitt oppdrag. Men, jeg skal 
også ta inn i min vurdering at det 
enkelte valg ikke skal føre til dårligere 
tjenester for andre pasienter. Som lege 
forstår jeg bare av denne grunn at 
overordnede prioriteringer må gjøres, 
- det som er et gode for en pasient kan 
stjele resurser fra andre pasienter, idet 
vi må regne med at ressurstilgangen er 
endelig. Dette er et rent medisinsk 
dilemma, også. 

Oftere møtes vi av innsparingskrav i 
den daglige driften, det er en stadig 
jakt på å kutte på utgiftsiden – inntil en 
grense, helt ok. Sløsing kan ingen 
akseptere, sparte midler kan gjøre nye 
investeringer mulig, man får plass til 
mer aktivitet innefor de samme ram-
mer. (Vi skal her la diskusjonen om 
grensekostnad og merkostnad ved 
aktivitetsøkning ligge). De siste 2 bud-
sjettrundene i vårt helseforetak har 
initiert en rekke omorganiseringer som 
faglig savner motivasjon og i verste fall 
har flere uheldige sider. Uheldig i 
betydningen svekket kvalitet på tjenes-
ten og i noen tilfeller en uforsvarlig 
drift. Det er her de fleste kolleger 
mener det går en grense. Det er ikke 
snakk om en vanskelig faglig-etisk 

vurdering av tilbud til svake grupper 
opp mot hverandre, det er mer tale om 
å finne nye måter å gjøre de samme 
ting på, på en billigst mulig måte uten 
virkelig å stille spørsmål om konse-
kvensene for behandlingen. Man tar 
med den nødvendige forsikringen om 
at man ”selvsagt ikke vil godta at tilbu-
det blir dårligere” og tar seg endog den 
frihet å hevde at endringen er av det 
gode. For å ”komme i land” med bud-
sjettet slås enheter sammen uten til-
strekkelige konsekvensanalyser, proses-
sene tar kort tid og man overskuer ikke 
følgene. Flere erfaringer bekrefter 
protestene fra fagfolk enn de som ikke 
gjorde det. Fordi man har hatt store 
underskudd tidligere, finnes store 
etterslep og når disse skal ”inntjenes” 
parallelt med balansekrav opplever vi 
at ødeleggende tiltak iverksettes i et år 
der tallene er positive. Poenget er at 
denne jerndisiplin har utilsiktede virk-
ninger som ikke kan forsvares i et land 
av ”melk og honning”. Tidlig i 2009 
var det absolutt ikke mulig å finne 
penger til vedlikehold og erstatning av 
en respirator, med pandemien ble det 
kjøpt inn 400 stk!

Det er definitivt nye tider og langt på 
vei er alle enige om at utgiftskurvens 
stigningstall må reduseres – det ligger 
store utfordringer foran oss. Iveren, 
med hvilken man skal komme i mål 
med økonomien kan føre til rasering av 
tjenester bygget opp over lang tid 
under henvisning til at nye løsninger 
ikke bare sparer penger, men også er 
mer ”robuste”. Noen ganger kan dette 
være riktig, men allerede har vi gjort 
helt motsatte erfaringer og disse må 
gjøres kjent. Det er ikke til å undres 
over at kjappe prosesser ikke gir rom 
for tilstrekkelige vurderinger – kvali-
tetssikringen henger da på at vi etter-
som erfaringene gjøres, ikke bare frus-

treres over det og snakker oppgitt om 
alt det gale som skjer, men faktisk sier 
fra til våre ledere. Man skal ikke være 
endringsuvillig, nye løsninger kan ofte 
være bedre. Omvendt skal endringer 
som er ødeleggende for kvaliteten på 
de tjenester vi leverer, ikke aksepteres. 
Er svekkelsen i en tjeneste kraftig nok, 
må man gjøre en forsvarlighetsvurde-
ring. Man skal ikke ha en lettvint 
omgang med begrepet ”forsvarlighet” i 
denne sammenhengen, men dersom en 
mener uforsvarlighet foreligger, har 
man en plikt etter Helsepersonelloven 
(§17) til å melde dette gjennom linjen 
– om nødvendig til Helsetilsynet. 
Dette gjelder alle deler av virksomhe-
ten, svekkelse i sykepleiertjenesten, 
ribbede vaktordninger og endog, om 
enn sjeldnere, svekkelse i det medisin-
ske tilbudet. En tjeneste som helsefor-
etaket tilbyr, skal være forsvarlig – 
dette ”skal” trumfer økonomiske hen-
syn. Helseforetaket har dessuten plikt 
på seg etter Helsepersonelloven (§16) 
til å tilrettelegge virksomheten slik at 
helsearbeideren kan utføre sin virk-
somhet forsvarlig (her er vaktordnin-
ger, sykepleierbemanning og kapasitet 
særlig viktige momenter). Lov om 
spesialisthelsetjenesten pålegger dessu-
ten forsvarlig virksomhet i § 2-2.  

Nå pågår relativt store primært øko-
nomisk motiverte endringer i sykehu-
sene. Vi må vurdere endringene på vår 
arbeidsplass. Vår faglige vurdering av 
en kvalitetsforringelse burde uansett 
være av interesse for vår nærmeste 
ledelse, ved grovere svikt som følge av 
omorganiseringene, legitimerer vi 
disse ved ikke å melde fra – og vi har 
altså en plikt. Man kan føle seg over-
sett i prosessene, likevel skal vi ikke la 
oss utmanøvrere – vi er de som kan 
bedømme den faglige kvaliteten og 
det er vår oppgave å overvåke den.

omorganiseringenes pris
AV ArILD EggE, rED
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L edelse i spesialisthelsetjenesten har 
vist seg å være en vanskelig øvelse. 

Det er vanskelig for ledere på toppnivå 
som frustreres over problemer med å 
holde budsjettene. Men det er enda 
vanskeligere når en kommer ned på 
avdelingsnivå. Resultatene som etter-
spørres ovenfra, dreier seg en sidig om 
økonomi, svært sjelden om kvalitet eller 
i hvilken grad avdel ingens faglige mål 
er oppnådd. Av delingssjefen måles på 
budsjett, men resultatene blir til ved at 
lederen motiverer og inspirerer de som 
står for verdiskapningen også faglig slik  
at alle yter sitt beste eller enda litt 
bedre. 

Den tidligere avdelingsoverlegen 
representerte avdelingens øverste fag-
lige myndighet. Med profesjonsnøytra-
litet har faglig myndighet forsvunnet 
fra avdelingsleders stillingsbeskrivelse. 
Men behovet for en  person som ser 
helheten og alles beste, er ikke for-
svunnet. For klinik erne er det selvsagt 
at avdelingssjefen fortsatt bør være  
lege og spesialist i faget. Det er en 
nødvendig forutsetning for å kunne  
se behandlingstil budet, fagutvikling, 
forskning og undervisning i en større 
sammenheng. Lederens legitimitet hos 
de som skal gjøre jobben, er helt av - 
hengig av at han eller hun har bevart 
sin faglige integritet og mestrer ikke 
bare budsjett og personalhåndtering, 
men også det faglige helhetssynet og 
sørger for gode prosesser forut for 
beslutningene.

Det er ikke lett å få flinke kolleger til 
å påta seg lederansvaret. I motsetning 
til andre profesjoner hvor lederstilling 
representerer et skritt opp, oppfatter 
leger med faglig tyngde ofte lederstil-
lingen som et skritt til siden – de 
 vinner ikke vesentlig i anerkjennelse 
eller lønn, men får rikelig med prob-
lemer å forholde seg til og lite eller 
ingen tid til egen fagutøvelse. Heldig-
vis er det fortsatt enkelte altruistiske 
sjeler som tar på seg oppgaven fordi 
de ser at dette er viktig for faget og 
kollegiet. Ta vare på de lederne som 
fungerer godt! De vokser ikke på trær 
og fortjener at vi viser dem støtte. 
Administrative ledere må likeledes 
verdsette avdelingsledere som skaper 
entusiasme og lojalitet til avdelingens 
mål og strategi og legge forholdene til 
rette slik at de ikke går lei.

En viktig årsak til at lederstillingene er 
så lite attraktive for leger, er mangl-
ende handlingsrom. Når administrer-
ende direktør i vår største helseregion 
instruerer alle foretakene om å kutte 
kostnader umiddelbart og skriver at 
også de som holder budsjettet, bør 
forbedre seg til fellesskapets beste, vet 
vi at kravene og prinsippene bak vil 
skyves nedover fra øverste leder til de 
kliniske enhetene. Positiv budsjett-
balanse betyr ikke fristilte penger som 
kan brukes til avdelingens beste, men 
skal dekke andres merforbruk. Dette er 
ikke nytt, men mangelen på positive 
insentiver er en grunnleggende svakhet 

ved dagens styringssystem. Avdelinger 
som drives godt økonomisk, burde få 
omdisponere en vesentlig del av inn-
sparte midler til å bygge opp ny faglig 
aktivitet og til forskning og faglig opp-
datering.  Signalene ovenfra gir lite håp 
om dette – selv forskning og utvikling 
ble sommeren 2009 tildelt et hvileskjær 
i Helse SørØst – men det må være 
mulig å få til positive insentiver på sikt.

Ledelse er å virke gjennom andre for 
å oppnå definerte mål. God ledelse 
forutsetter en tilgjengelig leder som 
er i dialog med sine medarbeidere. 
Betydningen av tilstedeværelse under-
strekes av erfaringer fra et sykehus 
med flere lokalisasjoner som tidlig ble 
”funksjonsfordelt”. Mail og telefon 
kan aldri fullt ut erstatte personlig 
kontakt. Det er en illusjon at god 
ledelse av kliniske avdelinger kan 
utføres per distanse, og det er å håpe 
at organiseringen av Oslo Universi-
tetssykehus og andre sykehus med 
flerlokalisasjon tar hensyn til dette. 
Etter flere runder med omorganiser-
ing er det blitt et stort gap mellom 
avdelingsnivå og de høyere administ-
rative nivåene. Dette gjør det desto 
viktigere å bevare god medisinsk 
ledelse i de kliniske avdelingene.

Innlegget er med små justeringer  
tidligere publisert som lederartikkel i 
Norsk Cardiologisk Selskaps tidskrift, 
Hjerteforum, nr 3, 2009. Forfatteren 
var leder i NCS 20052009.

ta vare på gode ledere

AV cEcILIE rISøE, SEKSjonSoVErLEgE VED KArDIoLogISK AVDELIng,  
oSLo unIVErSItEtSSyKEHuS, rIKSHoSPItALEt

FaMe

Nettside: http://www.hjerte.no/asset/43725/1/3-09.-2+leder.pdf
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D et tradisjonelle tariffkurset i Of 
er også i år blitt avviklet på 

Danskebåten. Nesten 70 tillitsvalgte 
fra så godt som alle sykehus og foretak 
var representert for å vurdere utfor-
dringene foran årets lønnsoppgjør.

De såkalte HSH sykehusene som 
Haraldsplass, Modum Bad, Martina 
Hansen, Diakonhjemmet, Betanien 
Bergen og Skien og Reumatismesyke-
husene i Lillehammer og Haugesund 
skal være ferdig innen midten av mars. 
På disse stedene er det mellomopp-
gjør, og det er ”bare lønn” som skal 
forhandles.

Helseforetakene er organisert i 
arbeidsgiverforeningen Spekter, og i 
denne sektoren er det i år Hovedopp-
gjør, og her skal alle avtaleelementene 
forhandles i tillegg til lønn. Oppstart 
er i midten av april og vi kan ikke 
regne med at oppgjøret er ferdig før 
mot slutten av juni. På kurset ble våre 
vurderinger og prioriteringer foran 
årets oppgjør diskutert, men dette lar 
seg selvfølgelig ikke offentliggjøre før 
oppgjøret. 

Vi gikk gjennom våre vernebestem-
melser som er vesentlig mer liberale 
enn de som finnes i arbeidsmiljøloven, 
vi fikk en gjennomgang av resultatene 
fra God Vakt kampanjen som Arbeids-
tilsynet har gjennomført ved alle 
 landets sykehus, og vi fikk høre om 
arbeidet rundt det å registrere legers 
betalte og ubetalte overtidsarbeid ved 
St. Olav. Arbeidstilsynet har i et brev 
til vår lokale legeforening ved syke-
huset fastslått at det er arbeids givers 
ansvar å sørge for at slik regist rering 

blir foretatt, og å legge forhold ene til 
rette for at dette enkelt lar seg gjøre.  
I den første målingen i oktober 2009 
var det 289 leger som deltok i regist-
reringen. Disse rapporterte om ca 
5000 overtidstimer bare den måne-
den. Dersom dette er representativt 
representerer dette ca 3 årsverk bare 
den ene måneden, dvs 36 årsverk på 
årsbasis. Og da har bare 1/3 av legene 
deltatt i registreringen. Hvor mye 
dette vil utgjøre på landsbasis blir bare 
spekulasjoner, men det vil utgjøre opp 
mot 1500 årsverk.

Med et slikt resultat får man behov 
for å drodle litt videre om legers 
arbeidsinnsats, selv om dette ikke ble 
drøftet på tariffkurset. Den tilfeldige 
overtiden kommer i tillegg til alt det 
registrerte merarbeidet vi utfører hver 
uke som UTA på arbeidsplanen. 

Overleger arbeider i snitt 45 t/uke, 
dvs 7 timer merarbeid. Det er snart 
7000 overleger, så totalt legger vi ned 
49.000 timer merarbeid pr uke. Reg-
ner vi 1 årsverk til 1850 timer utgjør 
dette 26 årsverk pr uke eller nesten 
1400 årsverk pr år, bare for overleg-
ene. Anslår vi det likt for LIsgruppen 
blir det 2800 årsverk for begge grupp-
ene til sammen. Selv om dette er 
mange antagelser betyr det opp mot 
4300 årsverk som legene i sykehus-
Norge dekker opp med merarbeid og 
overtid.

Spekters viseadministrerende direktør 
Anne-Kari Bratten hadde sporty stilt 
opp på kort varsel for å diskutere 
hvordan foretakene ser på legers 
videre- og etterutdanning, samt si noe 
om  utfordringene før årets forhand-
linger starter. Det er jo naturligvis slik 

AV ArnE LAuDAL rEfSum.

overlegeforeningen på tariffkurs
overleger i norge bruker 400 mill kr årlig av egen lønnsmasse for å  
oppdatere seg faglig. yter vi 4500 ekstra årsverk pr år i sykehusene?
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at vi vil ha forskjellige standpunkter  
til en rekke saker, men da er det flott 
at hun beveger seg inn i løvens hule.
Vi mener å se en rekke tegn på at 
sykehus landet over nå strammer inn 
på overlegers kurs og kongresspermi-
sjoner og på avviklingen av overlege-
permisjonen. Bratten svarte med at 
hun ved å se på verdigrunnlaget for 
alle RHFene hadde funnet at de prio-
riterte kompetanse som en av de aller 
viktigste områdene i sine virksomhe-
ter, og at hun ved samtale med en 
rekke av direktørene i RHFene og på 
foretakene hadde fått tilbakemeldinger 
om at vår frykt var ubegrunnet. Hun 
la så frem oversikt over hva som brukes 
til kurs/kongresser/ fordypning osv på 
legegruppen. Avvikling av overlege-
permisjonen er kostnadsberegnet til 
400 mill, det samme er fordypningstid 
for LIS. Kostnader fra Spekter til 
Fond III koster 11 mill pr år. Alt dette 
går av vår lønnsmasse, og det betyr at 
norske sykehusleger bruker over 800 
mill kr pr år av egen lønnsmasse på å 
vedlikeholde og oppdatere seg faglig, 
noe vi er lovpålagt å gjøre.

Foretakene bruker videre 200 mill på 
veiledning for og av LIS leger og 110 
mill er LIS-fraværet til kurs kostnads-
beregnet til.

Bratten ønske at både dagar beider- 
statusen og frivilligheten ved ambule-
ring er temaer det er nærligg ende å 
tro at vil komme opp ved årets for-
handlinger. Jeg skal ikke starte for-
handlingene på forhånd, men både 
foretaksdirektører og mine egne 
 medlemmer skal vite at vi ved forige 

hovedoppgjør brukte 13 timer nett-
opp på ambulering. Jeg tror ikke det 
skal gjentas.

Bratten signaliserte også et ønske om 
et mer langsiktig arbeid om utvikling 
av avtaleverket vårt. Det er Overlege-
foreningen helt enig i, men hvordan 
skal vi tro på det når alle de grupper vi 
har hatt til nå aldri har nådd frem til 
noe resultat? 

Den danske økonomen Helle Hede-
gaard Hein ved Copenhagen buisiness 
school holdt et meget inspirerende, 
underholdende og reflekterende fore-
drag for tariffkurset om hvordan det 
var å komme som økonomisk dr.grads 
student til en avdeling ved det danske 
Rigshospital for å kartlegge miljø-
problemer mellom leger og syke-
pleiere ved en avdeling. Hennes 
beskrivelse av opplevelsen av å sette 
seg på professors plass ved bordet 
1.dag, for så gradvis å forflytte seg til 
en taburett under bokhyllen og føle 
seg som fluen på veggen bør oppleves. 
Hennes definisjon av å tilhøre en 

 profesjon, og hennes innlevelse i legers 
kall for sitt fag traff oss, og inndelingen 
hun gjorde av arbeidstagere (hun har 
også gjort feltstudier ved det danske 
nasjonalteater) etter deres motivasjon 
for sitt yrke i Primadonnaer, Presta-
sjon(s)trippere, pragmatikere og 
 Banditter, de siste også kalt lønns-
mottagere vakte mye latter, men sam-
tidig  stor grad av gjenkjennelse.

Foilene vil bli lagt ut på våre nettsider, 
det vil også foilene til Brattens fore-
drag. Med flat sjø begge veier var 
dette et vellykket kurs.
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