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Kjære
kolleger
”Fornøyde Leger” lyser det mot en fra
DM s forside denne gangen – lutter
velstand, altså. Norske leger er gjennomgående tilfreds og da særlig med
muligheten til å bruke egne evner! Du
verden. Men det er jo flott at vi gleder
oss over vårt yrke og vår heldige plass i
tilværelsen – det skulle jo bare mangle,
vi har liten grunn til å klage over vår
plass i ”altet”. Resultatet av undersøk
elsen overrasker vel ikke, - egentlig?
Det som overrasker litt, er likevel
forfatterens kommentar om en ”antatt
økende profesjonsmisnøye tiltross for
tilfredshet blant medlemmene”, der
Legeforeningen bereder forhandlingsgrunnlaget ved rituell klaging og syting,
fordi det er det fagforeninger driver
med; deri ligger deres berettigelse!
Hva skal man med fiender, når man
har slike venner?
Jo, de fleste er entusiaster i jobben,
- men det er lett i spesialisthelsetjenesten
nå å registrere en økende misnøye med
rammene, innenfor hvilke man skal
utøve sitt arbeid. De vedvarende og
store budsjettunderskudd naturligvis,
men også politiske beslutninger med
fører stor uro gjennom kontinuerlige
omorganiseringer ”på alle nivå”, fra
avdeling til RHF. Det er ”top-down
prosesser” som legitimeres gjennom
”fornøden” involvering av ulike fag
grupper og tillitsmannsapparat. Idet at
de ikke er ”bottom-up prosesser”, der
utgangspunktet oftest er faglig erkjente
behov for endringer, mister mang en
omorganisering av denne grunn sin
legitimitet i fagmiljøet.
Kravet til tempo i den enkelte prosess,
manglende konsekvensanalyser og ofte

manglende evalueringer av gjennomførte forandringer svekker legitimiteten
ytterligere. En opplever endog at medisinsk faglige innvendinger ikke lenger
har den nødvendige tyngde i diskusjonen
eller etterlater det ønskede inntrykk hos
den profesjonaliserte ledelsen – før det
er snakk om forsvarlighet. Dette blir
etter hvert for mye for klinikeren som
blir mett av endringer og frustrert over
de stadige inngrep i den daglige driften
med behov for kreative tilpasninger. Sett
i dette perspektivet er DMs forside
paradoxal.
Forsiden er kjent av alle, ”verdens
mest kjente poster” ifølge James Montgomery Flagg som er kunstneren bak.
Den ble publisert første gang 1917 for
US Army i anledning USA´s inntreden i
første verdenskrig. Den finns i mange
senere versjoner, men ble i originalut
gaven trykket opp i anslagsvis 5 millioner eksemplarer. I løpet av denne krigen
skapte han 46 andre postere for samme
oppdragsgiver. Posteren var etter den
tids målestokk et effektivt middel for å
nå ut til målgruppen.
J.M Flagg (1877-1960) var en allsidig
kunstner, skal ha vært svært selvbevisst
og profilert i sin samtid. Figuren på
bildet er ”Uncle Sam”, en personifikasjon av ”De forente stater” som første
gang ble presentert i 1812. Med sterk
symboleffekt oppfordres unge menn til
å la seg verve i sitt lands tjeneste. Helt
uten inspirasjon var Flagg ikke, idet
Alfred Lee skapte en lignende rekrutter
ings-poster av Lord Kitchener i London
1914.
Hvorfor så på Overlegens forside?
Egentlig litt i samme ærend, - uten å

ville trekke det for langt, selvsagt: Mobilisering! Faglig mobilisering mot for lettvinte prosesser, manglende konsekvensanalyser, fraværende evalueringer av
omorganiseringer, - og mot omstillinger
som kun er begrunnet i politikk og
økonomi! Disse motiver er også gyldige,
men ikke uten at de er forent med en
faglig motivasjon og i det minste en
sikring av faglig standard og forsvarlighet. Vårt ansvar ligger her.
Vi har tillatt oss å pusse litt på Flaggs
poster og oppfordrer kollegene til å kaste
seg inn i prosessene med fornyet tro på at
sykehus først og fremst er en medisinsk
faglig arena der vår kunnskap fortsatt er
avgjørende. Det har en stund vært hevdet
at profesjonalisert ledelse ikke trenger
særskilt kunnskap innenfor det område
som skal ledes. Med nærmere kjennskap
til ledelses litteratur viser dette seg å
være bare en mulig, men ikke oppdatert
filosofi – innat kunnskap om virksom
hetens idé er en viktig suksessfaktor
kanskje spesielt i kunnskapsbedrifter.
Før var det klinikeren som etter evne
bedrev ledelse. Det har gått fra å være
”umoderne” en tid, til å finne sin teoret
iske begrunnelse i aktuell ledelseslitteratur - se Jan Frichs artikkel.
Denne og andre under temaet
hørende artikler håper vi kan virke
”mobiliserenede” for den hjemlige
debatten. Vi må likevel ikke fortape oss
i egen navle. Bjarne Ystgaard forteller fra opp
holdet på Haiti – det er
grunn til refleksjon og
ettertanke og kanskje
handling? Vi er glade for
dette bidraget.

AV overlegeforeningens leder
Arne Laudal Refsum

Foto: Legeforeningen/Mark Cabot

Splint og bjelke
O

verskriften er, som de fleste vet,
hentet fra Bibelen, og brukes for
å beskrive at det er lett å se andres feil,
og ikke så lett å innse sine egne. Vi har
lenge kritisert myndighetene og sykehusledelsene for å fokusere ensidig på
økonomi. Men har vi blitt som de vi
kritiserer? Jeg har hørt om pasienter fra
andre opptaksområder som ikke blir tatt
inn i sykehusavdelinger fordi ”vi går
underskudd på dem”. Jeg har hørt om
inneliggende pasienter som må bli
skrevet ut før kl. 10, fordi han har time
ved poliklinikken kl. 11, og dersom han
er inneliggende kan vi ikke ta takst for
ham. Vi kan alltids si at vi er blitt indoktrinert etter å ha vært utsatt for et årelangt fokus kun på økonomi, men det
holder ikke. Vi må kunne se pasientens
behov, og slåss for dette i systemet, og
samtidig opprettholde en etisk standard
vi kan være bekjente av.
Fremmedgjøring
Overlegeforeningen har holdt sitt vårkurs på Soria Moria i april. Helsedirektør Bjørn Inge Larsen var en av innlederene under programpunktet om hva
produksjonspresset i sykehusene har å si
for kvalitet, arbeidsmiljø, undervisning
og forskning. Selv innrømmet han at
eier-reformen i 2001 hadde medført en
endring i språket som blir benyttet. Det
hadde gått fra å være et medisinsfaglig
relatert språk til å bli et ”blårussrelatert”
språk (mine ord). Han var allikevel veldig overrasket over den frustrasjon som
overlegene i salen fremførte. Kari Løvvik fra Bærum sykehus sa det slik: Sjefen
blir direktør, under ham ansettes en ny
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sjef, og mellom disse kommer en vise
direktør, og under sjefen kommer noen
nestsjefer. Hun sa videre: Støttefunk
sjonene er samlet i egne enheter, og det
forventes at legene tilpasser seg støttefunksjonene og ikke omvendt. Jeg
kunne legge til: hvem er til for hvem?
En rapport fra Helsedirektoratet som
kom i fjor viste at det er 1200 flere
byråkrater enn leger ved sykehusene.
Fra 1997 til 2007 var det kommet 3400
flere administrasjonsårsverk ved sykehusene, mens det ”bare” var kommet
2500 flere leger. Hadde det nå enda
vært slik at dette hadde avhjulpet oss i
vår hverdag, så vi slapp en rekke ikkepasientrelaterte rutineoppgaver. Men
slik er det jo ikke. Disse støttefunksjonene innfører nye rutiner som blir en
belastning nedover i systemet, samtidig
som de definerer hvordan rutinen skal
være, og da gjerne på en måte som er
fjern fra vår kliniske hverdag. Slik blir
gradvis sykehusene foretak og fokus
blir drift og økonomi, ikke medisin og
pasient. Det fremmedgjør oss i vår
egen hverdag, planlagt, eller ikke. Så

er det jo slik at for hver eneste ny som
ansettes i en ikke klinisk relatert stilling må vi som behandler pasienter
også skaffe finansiering for disse. Og
dette overskuddet må skaffes ved at
vi behandler enda flere pasienter enda
raskere enn vi hadde trengt uten å
måtte lønne dem. Da må vi kunne
forvente at vi i alle fall ser en åpenbar
nytte, og ikke bare en belastning. Jeg
tror ikke på noen ”klinikerenes kamp
mot byråkratene”, men jeg tror at vi
som overleger skal være meget tydelige
på hva som ligger innenfor våre fagfelt,
og hva vi trenger administrativ hjelp
til, og da på våre premisser. Vi må
tørre å være de autoritetene vi er, og
være trygge på det. Da kan vi også
gjenvinne den nødvendige autonomien
vi trenger for å være gode leger.
God sommer
Dette bladet kommer ut til dere medlemmer mens årets lønnsoppgjør er på
oppløpssiden. Jeg benytter anledningen
til å takke alle våre tillitsvalgte i syke
husene for innsatsen, og ønsker dere
alle en god velfortjent sommerferie.

Management for hire

- økonomisk styring og tillitvekkende ledelse
Styremedlem Erna-Gunn Moen
- Intervju med adm direktør Ingar Pettersen.

Det må være samsvar mellom oppgaver som skal løses og ressurser som
stilles til rådighet. Hvilke tanker og
erfaringer har du gjort deg om dette
fra ulike HF?
Det er vanskelig å sammenlikne på
tvers. Forutsetningene er svært forskjellige. SUS er et svært effektivt
sykehus og det er derfor vanskelig å
finne tiltak som gir direkte økonomiske resultater på bunnlinjen. Vi
kommer imidlertid ikke til å få mer
penger. Vår tilnærming må derfor
være å gjennomgå pasientforløpene

og, eliminere flaskehalser. For å møte
økningen i antall pasienter må vårt
fokus være å etablere behandlingsløsninger som er mindre ressurskrevende
enn i dag. Økt dagbehandling må
være en av flere tiltak.
Fra 2001 / 2002 har ledelsesfokus i
HFene vært på økonomi. Helsevesenet
har skilt seg fra andre bedrifter ved at
fokus ikke var inntjening, men å tilfredsstille befolkningens behov for
nødvendige helsetjenester. Etter hvert
vil også legenes fokus i større grad
rettes mot økonomi, og bort fra den
ensidigheten som kommer pasienten
til gode. Har du gjort deg noen tanker
om hvor dette fører oss?
Pasienten og pasientilbudet må alltid
stå i fokus. Vi må imidlertid sørge for
at vi prioriterer innenfor de ressusrser
vi har til rådighet. Den rammen som
fastsettes av stortinget er styrende for
vår aktivitet og kan ikke overskrides.
Ved SUS har vi til disposisjon 4,5
milliarder kroner. Et svimlende høyt
beløp. Det er fullt mulig å prioritere
riktige tilbud til befolkningen innen
vårt nedslagsfelt for dette beløpet.
Hva ser du som spesielle utfordringer
med ledelse og styring av kunnskapsbaserte virksomheter?
I kunnskapsbedriftene er det vesentlig
at beslutninger kommer etter grundige
og gode prosesser. Det er viktig at
ledelsen lytter til kompetansepersonellet. Mange kan nok føle at prosessene
tar mye tid. Men gjennomføring av
tiltak går som regel lett i kunnskapsbedrifter som har tatt seg tid til gode
prosesser i forkant av avgjørelsene.

Foto: Marte M. Strandskog, SUS.

Ingar Pettersen – du har vært innleid
som adm direktør ved Helse Stavanger
HF, Stavanger universitessjukehus
siden mars 2009. Du har selv betydelig
erfaring og kompetanse innen ledelse
av helseforetak. Helse Stavanger HF
har over 5000 ansatte, i 2010 er driftsbudsjettet 4,4 milliarder kroner, og
sykehuset er landets fjerde største. Da
du tiltrådte, var der et krav om økonomisk balanse som tilsa behov for tilpasninger i størrelsesorden 200 mill. kroner. Underskuddet er nå betraktelig
redusert , og ble i 2009 på 84 mill.
kroner. Hvordan har du klart det ?
Jeg skulle gjerne ha kommet enda nærmere budsjettmålet, men når det er sagt
så har det skjedd en betydelig endring i
ressursforbruket utover i 2009. Resultatet kommer ikke som en funksjon av
en persons innsats, men et samarbeid
med ledelse og ansatte på alle plan.
Mitt bidrag har vært å formidle entydige styringskrav, lyttet til ledelse og
ansattes beskrivelse av utfordringen og
deretter lagt til rette for prioritering av
tiltak.

Hvilke egenskaper ser du etter når du
ansetter nye ledere?
Det er mange elementer som må være
på plass for å kunne utøve ledelse på en
god måte. Samarbeid og evner til prosessuell tilnærming er viktig. Ledere
må dessuten ha evne til å være tydelige
og kommunisere et enkelt budskap.
Ledere må kunne ta beslutninger og
ikke skyve problemstillinger foran seg.
Et annet forhold som er viktig for en
leder er at lederen bør har evne til å se
sin egen lederstil og hvordan denne
virker inn på organisasjonen.
Om du skulle gi et budskap til alle
medarbeidere på ulike sykehus
– hva ville du da si?
At dere gjør en fantastisk jobb!
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Offentlig debatt

– legers frihet
og ansvar
Debatt om forutsetninger og målsetninger for endringer
og ledelse i helsevesenet – et nødvendig gode.

E

tter mange års erfaring med
omstillingsprosesser har jeg flere
ganger opplevd at planer og målsett
inger blir utformet på spinkelt grunnlag eller basert på sviktende forutsetninger. Prosessene kan da være ideologisk basert eller motivert av kontrollbehov ovenfra eller profesjons
interesser som ikke fører til reelle
besparelser eller faglige- og utvik
lingsmessige gevinster (kontroll
nedenfra). Dette kan gi dysfunksjon
elle løsninger eller hindre rasjonell
omstilling slik at faglig aktivitet blir
skadelidende. Videre kan interessekonflikter bli så intense at fagmiljøer
trues eller at videre utvikling hindres.
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Overlege, dr.med. Richard W. Olaussen,
Oslo universitetssykehus,
klinikk for diagnostikk og intervensjon.
Avdeling for immunologi og
transfusjonmedisin.

Ved omstillinger bør derfor både
utgangspunkt, forutsetninger og målsettinger i større grad debatteres av
de som kjenner godt til saken.
I Aftenposten 29.01.10 sier Anne
Hafstad: ”Sykehusene har vært utsatt
for stadig nye reformer og styringssystemer de siste 10-15 årene. Omorganiseringer har vært gjennomført
i et tempo og omfang som kan ta
pusten fra de fleste.” Senere i samme
artikkel slår hun et slag for mindre
økonomifokus, men det er påfallende
lite diskusjon om hvorvidt endringstakten og omfanget av endringene
i seg selv kan være et problem eller
ha et feilaktig utgangspunkt. At omstillinger kan være nødvendig
er selvsagt, men bør man ikke
også stille et minstekrav til
uavhengig og fri offentlig
debatt omkring slike prosesser
der fagpersoner deltar i større
grad? Er ikke dette den beste
måten å sikre at viktige erfar
inger i organisasjonen kommer
frem slik at forutsetninger kan
testes, planer og målsettinger justeres
og utilsiktede og uheldige konsek
venser belyses og korrigeres?

I store og komplekse organisasjoner
har mangler ofte tilstrekkelige syst
emer for å fange opp eller håndtere
uforutsette problemene som oppstår
i endringsprosesser, og ofte kan det
være direkte motstand mot at uheld
ige konsekvenser kommer frem fordi
det ikke stemmer med organisasjon
ens ”selvbilde”, fordi omdømme
dyrking tar overhånd, eller fordi
interesser nedenfra sementerer status
quo. Derfor er det viktig med kritisk
og kvalifisert debatt om grunnlegg
ende sider ved omstillinger.
Et eksempel kan illustrere dette: I
forbindelse med NAV-høringene i
januar 2010 kom det frem at tapp
ingen av lokale NAV-kontorer for
kompetanse og fullmakter var i strid
med stortingets forutsetninger for
reformen (Dagfinn Høybråten, KrF),
at det var skapt for store forventninger
og at reformtempoet hadde vært for
høyt (Bjarne Håkon Hanssen, Ap).
Lokale oppgaver ble løftet over i
sentraliserte enheter med liten brukerkontakt der behandlingstiden økte,
bunkene vokste, brukerne klaget og
ansatte gråt (Aftenposten 16.01.10).
Det ble påvist svak oppfølging fra

departementet, og det var lite å se
av styringsdokumenter (Hans Olav
Syversen, KrF). Forholdet mellom
NAV-kontorene og forvaltningsen
hetene var en gjenganger i bekymringsmeldingene (Hanne B
 jurstrøm,
Ap), og først ved høringene kom
erkjennelsen av at det hadde vært
bedre å beholde kompetanse og
myndighet i de lokale kontorene
(Karin Andersen, SV). Dette høres
kanskje kjent ut for mange, men
kunne noen av problemene også
skyldes at man ikke debatterte reelle
sider ved omstillingsprosessene?
Hadde ikke Aftenposten interessert
seg for reformen på et tidlig stadium,
er det grunn til å tro at problemene
kunne ha blitt mye større. Hvorfor er
det slik at så store og viktige prosesser
blir fulgt opp på en så skandaløst
amatørmessig måte? Her er det
åpenbart at ikke sentrale personer
selv tok tak i problemene før mediene
gjorde det.
I boken ”Endringskynisme” tar
NTNU-forskerne Oscar Amundsen
og Trond Kongsvik opp kritiske sider
ved endringer. En informant i en
større bedrift sier: ” Vi har hatt årlig
omorganisering de siste ti årene. Fellestrekket er at vi har gjort liten evaluering av det som er gjennomført, og vi
gjennomfører nye organiseringer før
vi er på plass med den gamle. Erfaringene fra de endringene som er gjort,

har vi ikke sett har blitt fulgt opp. De
er i hvert fall ikke blitt synliggjort.”
Omfattende endringsvirksomhet uten
en god begrunnelse eller med svikt
ende faglige forutsetninger må
uvergelig gi store gevinst- og effekt
ivitetstap. Ovennevnte bok refererer
en amerikansk studie der nedbemanning på 10% ga 1,5% kostnads
reduksjon. Aksjekursen økte med
4,7% etter 3 år blant selskaper med
nedbemanning, mens selskaper uten
nedbemanning hadde en økning på
34,4% i samme periode (Mishra et al).
Er det da også grunn til å være kritisk
til gevinstpåstander som brukes til å
begrunne endringsprosesser i norske
sykehus (gevinstpotensialet kan selvfølgelig også være reelt)? Blir offentlige midler sløst bort på uhensiktsmessige prosesser pga mangel på
kvalifisert debatt som demokratisk
kontrollmiddel? Reformforslag kan
være viktige, men bør ettergås nøyere
i sømmene. Aftenposten presenterte
6. mars i år en rapport som hevdet at
15 milliarder kunne spares ved universiteter, høyskoler, sykehus og politi.
De fleste må forholde seg til kritiske
fagfeller ved publisering, men enkelte
ganger er det tydelig at nyhetsverdien
er større enn nytteverdien. I hvilken
grad har f. eks. slike samfunnsøko
nomiske modeller fått innflytelse
i sykehusene de siste årene, og i
hvilken grad blir dette hensiktsmessig debattert?

Redaktør Charlotte Haug ber i Tidsskrift for Den norske legeforening nr
1, 2010, om flere og dristigere innlegg
om helsepolitiske emner. I boken
”Helse og Jus” av Olav Molven fremgår det at debatt ikke skal skade
ledelsen økonomisk eller omdømmemessig, men offentlige ansatte bør ha
omfattende ytringsfrihet når deres
kunnskap er knyttet til sektorer av
stor samfunnsmessig betydning.
Arbeidsgiver har bevisbyrden ved
påstått skade, og det skal mye til for
at kritiske ytringer i helsetjenesten er
illojale. Sivilombudsmannen sier at
”tjenestemenn som arbeider med et
felt til daglig, fritt kan uttale seg om
forhold de kjenner til, og at åpenhet i
virksomheten og tjenestemenns frihet
til å ytre seg, bidrar til effektiv kontroll med virksomheten. Beskyttelse
av tjenestemenns adgang til å uttale
seg og deres frimodighet er derfor
viktig.” Ellers er ”lojalitetsplikt” ofte
misforstått og skal ikke brukes til å
begrense denne ytringsfrihet. §100 i
grunnloven sier at ”Det paaligger
Statens Myndigheter at legge Forholdene til Rætte for en aaben og opplyst
offentlig Samtale” (endret 2004). Allmennhetens behov for allsidig og bred
informasjon skal vektlegges mer enn
tidligere. Ledere ansatt i offentlige
virksomheter kan ikke underminere
denne retten. Man risikerer da selv å
bli illojale mot de myndigheter og det
folk man er satt til å tjene.
Se bokanmeldelse av boken på side 27
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Bruker Norge
mye eller lite penger
på helse?
For å sammenligne utgifter mellom land er det nødvendig å konvertere
til en felles enhet. En mulighet er da å ta utgiftene i norske kroner og
konverterer til dollar ved å bruke gjennomsnittlig valutakurs
mellom norske kroner og amerikanske dollar.

Forsker Hans Olav Melberg og
vitenskapelig avdelingsleder/professor Terje P. Hagen,
Institutt for helseledelse og helseøkonomi,
Universitetet i Oslo

K

onklusjonen blir da at Norge
bruker 47% mer enn de
nordiske landene og nesten dobbelt
så mye som de andre landene i OECD
på helsetjenester per innbygger
(98%, tall fra 2007, se figur 1). Det
kan dermed se ut som om Norge
bruker betydelig mer enn andre land
på helse.
Det er flere problemer med denne
konklusjonen. For det første er ikke
tallene for samlede helseutgifter i
OECD databasen sammenlignbare.
Norge inkluderer for eksempel en
stor andel av utgiftene til sykehjem og
pleie og omsorgstjenester i hjemmet
som helseutgifter, mens andre land
regner dette som sosialutgifter. Disse
utgiftene utgjør 25% av de totale
helseutgiftene for Norge. Dersom
man justerer for denne regnskapsmessige forskjellen, faller forskjellen
mellom Norge og de andre nordiske
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landene fra 47% til 30%. Dersom
man bruker en enda snevrere definisjon
og bare ser på utgiftene til spesialisthelsetjenesten, faller utgiftene ytterligere og Norge bruker da 20% mer enn
de andre nordiske landene.
Et annet problem er at utgiftene målt
i amerikanske dollar variere mye over
tid fordi kronekursen ikke er stabil.
Konklusjonene om hvem som bruker
mest kan dermed skyldes lite relevante variasjoner i valutakursene.
Man korrigerer heller ikke for at
priser og lønninger er betydelig høyere i Norge enn andre land og at en
dollar derfor kjøper færre leger og
sykepleiere her enn andre steder. En
delvis løsning på dette problemet er å
konvertere utgiftene til dollar ved å
bruke kjøpekraftsjusterte beløp. Rent
praktisk gjør man dette ved å finne
den valutakursen som gjør at noen
varer koster det samme i ulike land.

Dersom en Big Mac koster 70 kroner
i Norge og 10 dollar i USA, vil man si
at en dollar tilsvarer syv norske kroner
fordi det er den kursen som gjør at en
Big Mac koster det samme i Norge og
USA. På denne måten får man en noe
mer stabil vekslekurs og man tar hensyn til høye priser og lønninger i
Norge. En sammenligning der man
bruker slike kjøpekraftjusterte beløp,
viser at forskjellene mellom Norge
og OECD faller fra 98% til 55% når
man tar hensyn til prisnivået i Norge
og forskjellen faller ytterligere - til
39% - hvis man ikke endrer kjøpekraftsjusteringen årlig, men tar
utgangspunkt i et bestemt år (2000).
Avgrenser vi analysen til spesialist
helsetjenesten og kjøpekraftsjusterer
med utgangspunkt i 2000, er nivået på
utgiftene i Norge i praksis på samme
nivå som i Danmark og Sverige.
Selv om det er vanlig å bruke kjøpekraftsjusterte beløp når man sammenligner helseutgiftene mellom ulike
land, er det også flere problemer med
dette. Dersom man er interessert i
hvor mye man reelt sitter igjen med
til helseformål, må man justere for
pris- og lønnsforskjeller mellom helsesektorene og ikke forskjellene i den

generelle økonomien mellom landene.
Det beste ville dermed vært om man
brukte en helsespesifikk prisindeks
der man bare tok hensyn til kostnader
som berører helsesektoren. Dette er
noe man arbeider med å lage, men så
lenge dette arbeidet ikke er fullført,
kan man ikke gjøre annet enn å notere
problemet slik at man er klar over
feilkilden.
Den mest dramatiske endringen
kommer imidlertid dersom man måler
helsekostnadene som en andel av
bruttonasjonalproduktet. Begrunn
elsen for dette er at man ønsker å
justere for inntekt før man sammenligner. På samme måte som man
bruker mer penger på de fleste varer
og tjenester når man blir rikere, er det
er naturlig at rike land bruker mer på
helsetjenester enn andre land. En
måte å ta hensyn til dette på er å se på
utgiftene som en andel av inntektene
(brutto nasjonalprodukt dvs. verdien
av alle varer og tjenester som produseres per år). Hvis man gjør det, viser
det seg at vi ligger 2% under gjennomsnittet blant de andre landene i
OECD. Dette skyldes i stor grad oljeinntektene. Hvis man ser på brutto
nasjonalproduktet i Fastlands-Norge,

er helseandelen igjen større enn for
andre land (30%).
Dersom man ser på spesialishelsetjen
esten sin andel av bruttonasjonalproduktet, og ikke bare samlede helseutgifter, viser det seg at vi bruker nesten
20% mindre enn de andre nordiske
landene før vi tar hensyn til oljeinntekter, men 10% mer etter en slik korreksjon. En meningsfull sammenligning
som tar hensyn til inntekter vil ligge et
sted i mellom disse ytterpunktene fordi
oljeinntekter skal være med, men de
bør fordeles over flere år. Det kan
også være nyttig når man sammenligner Norge med de andre nordiske
landene, å huske på at Norge nå faktisk
har en betydelig høyere inntekt enn
disse landene. Bruttonasjonalproduktet
i Norge er over 50% høyere per innbygger enn i Sverige og dersom man
skal sammenligne med land som har
omtrent lik inntekt som oss, er det
ikke lenger like naturlig å trekke frem
Sverige og Danmark.
Konklusjonen er at det ikke finnes ett
mål som er alltid er best når en skal
sammenlikne helseutgifter. Den siste
tids debatt har gitt oss en mer nyansert
forståelse av utgiftsnivået i Norge.

Figur 1: Prosentvis forskjell mellom
Norge og gjennomsnittet i andre
OECD-land på noen viktige indikat
orer for hvor mye man bruker på
helse (Samlet utgift til helse per
innbygger i 2007)
OVERLEGEN 9

Klinisk ledelse

Klinisk ledelse må synliggjøres som et eget kompetanseområde.
Dette mener John Edmonstone, som har lang erfaring med ledelsesog organisasjonsutvikling innen National Health Service i Storbritannia.
Jan C. Frich
Overlege ved Oslo universitetssykehus
og postdoktor ved Avdeling for
helseledelse og helseøkonomi
Innledningsvis i artikkelen siterer
Edmonstone en organisasjonsutvikler
som er intervjuet om ledelsesutfordr
inger i National Health Service
(NHS):
«Det finnes ikke noe som heter
klinisk ledelse, og det er elitistisk
og konfliktdrivende å hevde at
det finnes noe slikt. Generell
administrativ ledelse er det
eneste som teller og klinikere
må rett og slett akseptere dette» (1).

E

dmonstone mener på sin side
– tvert i mot – at klinisk ledelse
alltid har vært og alltid vil være en del
av klinisk virksomhet. Problemet er at
klinisk ledelse i dag fremstår som ”en
elefant i rommet” – noe alle vet er der
og som gjør seg gjeldende, men som
vi mangler språk for og som ingen
snakker om. Hva er så klinisk ledelse?
En definisjon kan være en form for
lederskap som utøves av personer som
fortsatt har klinisk forankring, og som
bruker mye av sin tid på ledelse og
administrasjon knyttet til klinisk virksomhet, inkludert beslutninger om
bruk av ressurser, uvikling av tjenestetilbudet, og som står i dialog med
administrativ ledelse.
Særpreg ved klinisk virksomhet
Edmonstone mener det er vesentlig
for en diskusjon om helseledelse å
synliggjøre forhold som særpreger
klinisk virksomhet, til forskjell fra
andre former for produksjon,
som for eksempel at:
• Klinisk kunnskap er ufullstendig og
beslutninger er basert på profesjonelt
skjønn og vurderinger
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•K
 linisk kompetanse utvikles
gjennom samarbeidsrelasjoner med
kollegaer, pasienter og pårørende
•V
 irksomheten krever kontinuerlig
vilje og evne til kritisk å vurdere
grunnlaget for beslutninger
•K
 linikeren har et moralsk ansvar
– i møte med enkeltmennesker i
sårbare situasjoner
Ettersom det er klinikerne i front som
forholder seg til denne virkeligheten
og som forvalter kompetansen, vil
administrativ kommandoledelse være
problematisk og kunne gi grunnlag
for konflikt.
Ulike typer ledelse
Edmonstone sondrer mellom administrativ og klinisk ledelse. Den
typiske administrative tilnærmingen
til styring av klinikken vil være: Man
må følge regler, rutiner og påbud, det
må lages effektive og standardiserte
systemer, man må sette målbare og
kontrollerbare standarder, endring må
initieres og ledes utenfra, og man
styrer ved hjelp av økonomiske insentiver. Klinikerne anses å være midler
til å oppnå helsepolitiske målsettinger.

Foto: FRIDA/UiO.

– nye tider?

Den administrative leders
grunnlag for å påvirke andre er at
vedkommende sitter en overordnet
posisjon i organisasjonen. Den kliniske lederen vil på sin side være innstilt på å måtte håndtere situasjoner
der regler ikke finnes, skape rom for
kreativitet og rom for å ta feil, være
opptatt av å gi medarbeidere tillit,
anse det som viktig at endring
kommer innenfra, og skaffe til veie
ressurser for viktige formål. Klinik
erne blir her betraktet som medarbeidere som bidrar personlig til å
levere gode helsetjenester. Klinisk
ledelse er i noen grad basert på formell posisjon, men vel så viktig er
den personlige innflytelse lederen har,
med basis i ens troverdighet,
integritet og kollegaenes tillit.
Administrativt hegemoni?
I den britiske rapporten High quality
care for all (2008) ble styrking av ledelsen i helsetjenesten fremhevet som en
forutsetning for å realisere visjonen
om NHS som en leverandør av gode
og trygge helsetjenester. ”Leadership
will make this change happen”, heter
det i sammendraget. Ledelsesutvikl
ingen innen NHS har i for stor grad
orientert seg mot administrativ
ledelse, mener Edmonstone. Han
stiller her spørsmålstegn ved tenkn
ingen som ligger til grunn for det

nyetablerte The National Leadership
Council i England, som skal bidra til
å skape et enhetlig og helhetlig ledelsesutviklingsprogram for det engelske
NHS (2). Vi må godta at det vil være
en iboende spenning mellom klinisk
og administrativ ledelse, mener
Edmonstone. Han peker på kliniske
ledere som viktig oversettere
mellom ulike nivå i organisasjonen, og som viktige premissleverandører for innovasjon
innen helsetjenesten.
Nye tider?
Leger har historisk sett vært opptatt av
å lede, men i følge Ole Berg har leger
hatt en tendens til å oppfatte slik aktivitet som en forlengelse av faget snarere
enn utøvelse av ledelse: ”In order to
understand the role of the doctor as
manager over a period of time, one
must realize that doctors have tradit
ionally wanted to manage; manage
patients, society and themselves, but
did not see it as a management. They
have wanted to see it as a continuation
of the genuine physician role” (3).
Ledelse eller administrasjon er noe
man har assosiert med ”de andre”
– de som står utenfor klinikken – og
den medisinske ledelsestradisjonen er
således lite artikulert og er kommet på
defensiv i møte med nye, ytre krav.
Dette kan være en av forklaringene på
at klinisk ledelse er blitt en usynlig
”elefant i rommet”.
Det er i dag økende forståelse for at
klinisk ledelse er helt avgjørende for å
sikre innovasjon, kvalitet og sikkerhet
innen helsetjenesten (4). Også innen
NHS legges det nå stor vekt på dette,
og det spørs om Edmonstone i sine
analyser gjør kløften mellom administrativ og klinisk ledelse større enn den
egentlig trenger å være. Det er nød-

vendig at man har en gjensidig forståelse for ulike ledelsesutfordringer,
inkludert de som den kliniske lederen
står overfor. Olav Hilmar Iversen
karakteriserte i 1990 den ideelle overlegetype som ”en som har et rolig
sinnelag, rettferdighetssans, karakterstyrke, beskjedenhet og selvbevissthet
i passende blanding” (5). Ledelse
gjennom personlig og faglig autoritet
er viktig i dag som den gang, men er
neppe tilstrekkelig for å møte utfordr
ingene dagens helsetjeneste byr på.
I en situasjon med ressursknapphet,
økte krav til kvalitet, økende spesialisering og økt behov for koordinering,
er det viktig at leger bidrar til å styre
helsetjenesten gjennom å utvikle
kompetanse i klinisk ledelse.
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Råkjør uten konsekvenser
H

vor lett skal det være å endre,
endog støpe om store, for samfunnet viktige institusjoner, - i helsevesenet eller for den saks skyld ellers
på den offentlige arena? Institusjoner
vokser frem, de er i en kontinuerlig
endring, spørsmålet her er hvor lav
terskelen for de virkelig store sprangene skal være. Holder det med polit
iske vedtak som akkurat tipper i den
ene eller annen retning. Politiske vedtak og den administrative iverksettelsen
av disse er selvsagt gyldige og i henhold til vårt samfunns fundament,
men de blir ikke nødvendigvis hverken gode eller riktige av den grunn.
Vi må ha politiske føringer, men på
hvilket tidspunkt kommer de fagspesifikke vurderingene inn? Har man tilstrekkelig ydmykhet overfor institusjonenes historiske begrunnelse og hva
disse selv mener er de egentlige problemer som det må finnes løsninger for?
Ved ekstremargumentasjon kan man
hevde at vekslende politiske regimer vil
kunne vedta varierende, kanskje motsatte føringer (det virker kjent), hvilket
må kunne antas å være ødeleggende for
komplekse kunnskapsbedrifter med
tunge, sentrale samfunnsoppgaver og
perspektiver lengre enn 4 år.
Virkeligheten i sykehushverdagen
er ”prosjekter og omorganiseringer”
– den pågående OUS prosessen er
gigantisk i så måte; ekstremt mye
endres på en gang, - på utrolig
(uansvarlig?) kort tid.
Ingen kan med sikkerhet si noe
særlig fornuftig om hva de samlede
følgene av disse omkalfatringene blir,
samtidig som gevinstene ikke er mer
enn forhåpninger som skal gå i oppfyllelse. Konsekvensutredninger er vanskelige å gjennomføre i denne skala,
de er derfor vage, overfladiske eller
ganske enkelt fraværende. Når man
da kjenner tempoet, med hvilket disse
”ideer” settes ut i virkeligheten kan
denne titaniske fusjon bare karakteri
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seres som ekstremsport. Kunnskapen
man har om tidligere fusjoner påbyr
særlig nøkternhet når det gjelder økonomisk gevinst – under gunstigste
betingelser < 10%. Denne prosessen
som betinger nybygging i stor skala
(som ennå ikke engang har finansieringen i orden) og bygger på en del andre
forutsetninger som ikke synes å kunne
innfris, ligger i så måte ikke godt an.
Var utgangspunktet at partene i fusjonen var så dårlig fungerende at resultatet
bare kunne bli et bedre fungerende
helsetilbud, var det lite å tape. Slik er
det imidlertid ikke. Vi snakker om
meget, og til dels svært avanserte produsenter av helsetjenester, som alle har
nok å gjøre – det er selvsagt noe av problemet (behandlingskøer), men også et
forhold som taler mot fusjonen. Enhet
ene er hver for seg passe store eller
meget store – en fusjon resulterer i noe
som er svært uoversiktlig og etter all
sunn fornuft svært utfordrende å styre/
drifte. Det eksisterer etablerte samarbeidslinjer og funksjonsfordelinger
opparbeidet gjennom år som har sin
logiske begrunnelse. Det er svært lett å
argumentere for forandring; gammelt er
jo ”gammelt”. Når OUS lanseres som
resultatet av en prosess der ”pasienten
endelig er kommet i sentrum”, spiller
man for galleriet. Hvem har de tidligere
sykehus ellers vært til for?
Det er ingen drøy påstand at pasienter
og ansatte går usikre tider i møte. Alle
kort deles ut på nytt, lokalisasjoner
henger i løse luften, de samme arealene
er booket flere ganger og kabalen går
selvfølgelig ikke opp. Vi må leve med
brudne samarbeidslinjer og enhetlig
ledelse over avdelinger som skal løse
sine oppgaver på kanskje 5 ulike steder
– som ortopedisk avdeling. Denne
enheten, som flere andre, blir Nordens
og kanskje Europas største avdeling
– et faktum som på en måte kiler litt
oppunder selvfølelsen, men som for de
med erfaring fra ledelse innen helse

vesenet vet ikke er kanskje engang gjennomførbart på noen god måte. Dette
sammen med at det vil ta lang tid (3-4
år, vi har erfaring fra enklere prosesser
med makeskiftet ØNH/Øye avdelingen)
vil ganske sikkert svekke tilbudet til
pasienten, det er bare spørsmål om hvor
mye og hvor lenge. Det er størrelsen,
tempoet og til slutt det håpløse kravet
til parallelle innsparinger som gjør dette
svært tvilsomt. Det er ikke satt av
omstillingsmidler – ti man altså skal
hente ut løpende gevinster av fusjonen.
Hvem kan tro på dette?
Konsekvensene av dette halsbrekk
ende kjøret er det klinikerne og sykepleierne som må bære. Og pasientene.
Det er allerede tøffe tak på avdelingene
– det har vært det lenge pga kontinuerlige omorganiseringer i mindre skala
som ikke akkurat ”smører” driften. Folk
slutter pga dette allerede, og flere avdel
inger har lidd store og til dels uopprett
elige (innenfor kort tid) kompetansetap
med svekket tilbud ut som en naturlig
konsekvens. Dette er selvsagt dypt alvorlig.
Vår erfaring er likevel at mislykkede
prosjekter ikke får noen naturlige følger
– ikke blir prosjektene evaluert og ”prosjektørene” flyttes til andre oppgaver. Vi
snakker om forvaltning av felles midler,
evaluering av feilslåtte prosesser burde
vekke interesse bare av den grunn! Det
mest alvorlige er selvsagt at gode tilbud
som burde blitt bedre gjennom mer
naturlige faglige prosesser – nedenfra,
blir svekket av ”kongstanker” som savner
forsvarlig konsekvensutredninger, tredd
ned ovenfra. Jeg snakker her både om de
små lokale og de større prosesser som
omfatter flere helseforetak. Det er på
høy tid å etterlyse en diskusjon rundt
dette. Man kan gjerne være forandringsvillig, men svakere tjenester og dårligere
organisering av samarbeidet er uakseptabelt. Det har vært gjennomført mye
dårlige prosesser og det går fortsatt i et
forrykende tempo – over stokk og stein.

Arild Egge

Status i Oslo universitetssykehus

Dag 2- Klinikkens dag er utsatt 3,5 måned
Oslo universitetssykehus (OUS) har hatt tydelige visjoner. «Oslo universitetssykehus
skal gi den beste behandlingen for dagens og fremtidens pasienter».
Olaug Villanger, styremedlem Of og Nestleder FTV Of, OUS
leversanse. Årsaken til utsettelsen er
blant annet tekniske utfordringer og
behovet for en ekstra kvalitetssikringsrunde før innføring av nytt pasientadministrativt system.

”Oslo universitetssykehus skal være det
sykehuset der barna våre har lyst til å
jobbe, der de får den beste behandlingen hvis de blir syke og som de som
skattebetalere har råd til å betale for”.
Fusjonen av de tre foretakene har
åpnet for at fagmiljøene i Oslo
sammen kan danne et internasjonalt
senter med høyspesialisert medisin,
gode lokalsykehusfunksjoner og styrket
forskning. Men det er mange skjær i
sjøen for å nå dette målet.

De øvrige dager (Dag 3, 4 og 5) virker etter hvert kanskje noe mer fjernt.
Det foreløpige målbildet for hvordan
OUS ønsker å være samlokalisert i 2015
(Dag 5) er som beskrevet under:
• Land,- region- og noen områdefunksjoner (inkl. multitraume) er tenkt i
hovedsak lokalisert i eksisterende og
nye bygg på Gaustad i tråd med
føringene fra Hovedstadsprosessen.
• Ett samlet lokalsykehus (Storbysykehuset) med storbylegevakt og
regionsfunksjoner i psykisk helse og
avhengighet er i stor grad samlokalisert, og lokalsykehusprosjektets
anbefaling er at dette skal ligge i
Kirkeveien.
• Mye av virksomheten knyttet til
kreftområdet er lokalisert i eksisterende bygg i Kirkeveien og på Montebello, men hvordan lands- og
regionfunksjoner skal lokaliseres på
lenger sikt er noe av det man må se
nærmere på.

Et av disse skjærene er forsinkelse av
prosessen og en utsettelse av Dag 2.
Dag 1 (1.1 2010) definert som
”ledelsens dag”, markerte overgangen
fra tre driftsenheter til en, der OUS
fungerer som en organisasjon - en
driftsenhet – ett sykehus der den nye
ledelsen har ansvaret for daglig drift.
Dag 2 er definert som ”klinikkens
dag”. Ledelsen har nå bestemt at Dag
2 flyttes fra 1. juni til 13. september
2010. Det overordnede målet med
Dag 2 er å legge til rette for at Oslo
universitetssykehus kan fungere som et
integrert sykehus. Dette innebærer et
felles pasientadministrativt system og
en felles klinisk arbeidsflate innføres på
de tre sykehusene, samt implementering av en komplett organisasjonsstruktur for hele Oslo universitetssykehus. Henvisningene skal samkjøres
med innføring av felles prosedyrer for
henvisnings- og ventelistehåndtering.
Dette er nødvendig for å kunne administrere pasienter på tvers av gamle

sykehusgrenser og ha kontroll på henvisninger og ventelister. Før alt dette
er på plass kan ikke pasientene flytte,
slik at de planlagte samlokaliseringer
dette året vil bli utsatt. I tillegg vil innføringen av klinisk arbeidsflate bli lagt
til seinere på høsten grunnet forsinket

For å nå dette målet er det mye som
må falle på plass. Det arbeides nå med
en ny felles B -dels avtale for de tre
foretakene og i dette arbeidet er det
også flere skjær i sjøen. Et av de vanskelige temaene er tjenestested og
ambulering, og dette tema omtales i
en egen seksjon.
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OUS

– Passer organisasjonen
til virkeligheten

• Vi mangler plass, penger, infrastruktur og mest alvorlig, - en plan
• Dette som skulle være en ren lystseilas
• Når en intensivlege tar trikken fra Gaustad til Ullevål er det en seier, eller?
• Vi er, som leger, del av en større helhet, og pasienten tas inn i denne helheten
Av Christian Grimsgaard, klinikktillitsvalgt, OUS

Festtalene har stilnet av i de store
auditorier i Oslo universitetssykehus.
De er lenge siden vi har hørt begeist
rede uttalelser fra ledere om ”den
største omorganisering med pasienten
i fokus”. Eller lignende. Den slags
forbeholdes nå fora hvor ledere ikke
kan bli møtt med hånflir fra de stadig
mer hoderystende ansatte. I ledersamlinger kan en stadig høre en og annen
avdelingssjef dele sine visjoner om å
skape ”Europas største avdeling”. I
lille Oslo.
Men også blant lederne er det en
gryende uro. For vi står ovenfor noen
”utfordringer”. Problemer har vi ikke.
Utfordringene er knyttet til noen
bristende forutsetninger i denne storslåtte omorganisering; vi mangler
plass, penger, infrastruktur, men mest
alvorlig, vi mangler en plan. Den siste
er nå å unngå ”beslutningsstopp”.
Nok et nyord fra våre fremragende
konsulenter. The show must go on.
Også dette som skulle være ren lystseilas; vi slår sammen sykehus,
avvikler vaktordninger og dublerte
funksjoner, sparer derved en hel del
penger som reinvesteres og bidrar til å
skape Europa fremste sykehus. Kritikk
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av denne storslåtte planen måtte
skyldes endringsfrykt; frykt for tap
av privilegier og makt. Vi ble grundig
forelest om at dette fulgte en
U-kurve, først frykt og frustrasjon,
senere nyorientering og en tilstand
av økt lykke.
Kanskje var det likevel ikke så enkelt.
Kanskje skulle vi gått enda grundigere
gjennom den store planen før denne
ble satt ut i livet. Kanskje var det en
grunn til at vi har bygget opp ”dublerte”
vaktordninger og funksjoner. Kanskje
var grunnen at det finnes et behov for
nettopp dette? . For hvordan kan en se
for seg et sykehus av Ullevåls størrelse
uten hjertemedisinsk eller plastikkkirurgisk nærvær? Og hvordan skal
flytting av Aker til Ullevål bidra til å
styrke lokalsykehuset?
Noe har vi da fått til. Vi har fått en helt
ny organisasjonsstruktur med nye
ledere på alle nivå. Ellers er det meste
ved det samme gamle. Med unntak av
at vi ikke lenger har tilstedeværelse av
ledelse. For det er ikke så lett å nå over
avdelinger som er spredd på 6 lokalisasjoner, eller seksjoner spredt på 3.
Dette løses ved at lederne ambulerer.

En dag her og en dag der. Men en
seksjon eller avdeling som får besøk av
lederen en gang hver annen uke synes
kanskje ikke dette er et stort fremskritt.
Så da må vi få slått sammen seksjoner
og avdelinger fysisk. Men vi må likevel
være tilstede ved alle de tidligere sykehusene. Det finnes ikke noe bygg vi
hvor vi kan samles. Og her har en ad
hoc kommet på en plan som kan hjelpe
oss ut av uføret; vi sender ikke bare
lederne mellom sykehusene, men også
legene i form av ambulering og tverrgående vaktskikt.
I siste OUS nytt omtaler direktøren
dette i rosende ordelag: ”Når en
intensivlege tar trikken fra Gaustad til
Ullevål fordi de behøver hjelp der og
han har hjelp å gi, er det en liten seier
for arbeidet med samarbeid på tvers
av gamle miljøer”. Og mer enn antyder
at legenes motvilje mot ambulering er
betinget i motsetninger miljøene i
mellom("samarbeid på tvers av gamle
miljøer"), og at de som deltar i slike
ordninger er de sanne hjelpere ("han
har hjelp å gi").
Dette er vel kanskje en fortegning av
realitetene. For legegruppen er vant

med å jobbe ved ulike sykehus opp
gjennom yrkeslivet. Det foregår
utstrakt migrasjon mellom sykehus
ene. Vi har god kjennskap til hver
andres miljøer gjennom kurs og
konferansevirksomhet. Vi samarbeider
godt. Vi gir hjelp hver dag.
Arbeidsgivers iver etter å betrakte
oss som innsatsfaktorer som via Oslotrikken skal settes inn der det måtte
være hull i turnus avslører kanskje en
grunnleggende manglende forståelse
av hva sykehusdrift er og pasient
behandling krever. For det er forskjell
på bunkersolje og legetjenester. Vi er
ikke enkle faktorer i et excel ark som
kan flyttes mellom kolonnene. Vi er
del av en større helhet. Vi jobber med
pasienter side om side med kolleger,
sekretærer, sykepleiere, fysiotera
peuter, radiografer. Dette er vårt
arbeidsmiljø og vår ressurs. Pasienten
tas inn i denne helheten. Dette samspillet er i kontinuerlig utvikling, vi
tar opp ny kunnskap, vi etablerer nye
teknikker, vi utvikler nye samarbeidsformer og skaper nye pasientforløp.
Vi bygger fagmiljø sammen og medarbeidere med særegen kompetanse.
En øyelege er ikke bare en øyelege,
og en ortoped ikke bare en ortoped.

Pasientbehandling er heller ikke en
enkelt konsultasjon eller en enkelt
operasjon. Dette er en del av helheten.
Kirurgen vurderer og snakker med
pasienten før operasjonen, og følger
opp i dagene som går etter operasjonen.
Lungelegen kjenner kronikeren og vet
at denne har en forverring som krever
innleggelse. Vi er mest mulig vedvarende tilstede i helheten. Intensivlegen
bør i størst mulig grad følge opp pasienten han eller hun kjenner, og i minst
mulig grad være på trikken mellom
sykehusene.
Vi kan da ta trikken. Eller vi kan gå.
Vi kan ta fly til Afghanistan og sette
opp feltsykehus. Vi kan sirkulere, hospitere, ambulere og rotere når dette er
riktig. Men dette kan vel ikke være
sykehusets fundament. Dette kan ikke
være den store planen. Avisredaksjoner
bygges ikke med tilfeldige ambuler
ende journalister eller redaktører.
Læreren reiser ikke fra skole til skole.
Et restaurantkjøkken bygges ikke med
tilfeldige innleide kokker. Kokken er
en del av helheten i kjøkkenet. Han
stiller krav til sine medarbeidere og
utstyret han jobber med. Han vet
hvor skapet skal stå, og redskapet
finnes. Slik er det også for legevirk-

somhet. Vi bygger og kjenner våre
kjøkken. Vi vet hvor redskapet er.
Vi trenger ikke som i et fremmed
kjøkken åpne alle skap og skuffer for
å finne bryteren til respiratoren.
Vi er endringsvillige og vi er i kontinuerlig endring. Men vi bør ikke
bifalle enhver endring. Vi kan ikke
akseptere at OUS skal bygges på
fragmentering av fagmiljø, svekket
utdannelse, svekket og fraværende
faglig ledelse, manglende kontinuitet
og svekket pasientbehandling. Vi
bygger da ikke sykehus ved ambulering. Dette er ikke fremskritt.
Vi har skapt oss en organisasjon som
ikke passer godt til den virkelighet
vi står midt oppe i. Og det er ingen
utsikter til noen snarlig løsning. Kanskje er tiden moden for en grensesprengende ny plan; vi lager et elektivt
sykehus som driver med høyspesialisert medisin, et akuttsykehus og et
sykehus med hovedsakelig lokalsykehusfunksjon. Lyder det kjent?
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Koding er fag,

ikke økonomi

Koding har blitt et negativt ladet ord for mange de siste årene.
Det er synd, for god dokumentasjon og koding er fag på høyt nivå.
Det er på tide å gi kodingen prestisje!
Innlegg av Stener Kvinnsland,
adm.direktør Helse Bergen

S

ykehushverdagen er ikke enkel.
Som leger er vi i ”skvisen” mellom
pasientenes forventninger, de tekno
logiske og medisinske mulighetene og
det som er gjennomførtbart innenfor
de rammebetingelsene vi har. De to
viktigste rammebetingelsene er helselovgivningen og økonomien. Lov
givningen står over økonomien, vi
har verdens sterkeste pasientrettig
heter. Det er flott, men det stiller store
krav til oss alle i helsetjenesten.
Økonomien setter grenser for hva vi
kan gjøre. Jeg hører ofte sagt at økonomien setter faget til side, at det stadige
fokuset på økonomi, truer fagligheten
i sykehuset. Jeg mener tvert i mot!
Storsamfunnet har stilt en bestemt sum
penger til vår rådighet, og vi har fått i
oppdrag å bruke dette på riktig måte til
pasientenes beste. Aldri har vi mer
bruk for vår faglighet enn når ressurs
ene er begrenset. Da trenger vi virkelig
all vår faglighet for å prioritere riktig
blant alle de pasientene vi har.
- Nå må politikerne fortelle hvilke
pasienter vi skal prioritere! lyder kravet
fra mange hold når arbeidet med å
holde budsjettene blir strevsomt. Det
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forbauser meg like mye hver gang.
Vi har da vitterlig fått en beskjed fra
politikerne hvordan vi skal prioritere.
Den heter til og med Prioriterings
forskriften. Det har gått mer og mer
opp for meg hvilket utmerket redskap
dette er.
I Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har vi innført et nytt felt
i pasientjournalen. Når legen vurderer
henvisningen og finner at dette er en
pasient som faller inn under kategorien med rett til nødvendig helsehjelp,
må han eller hun også presisere dette
nærmere og krysse av for et av de to

hovedkriteriene som ligger til grunn
for å gi en slik rettighet.
Dette kan vi så koble opp mot vente
tidene for de ulike kategoriene, og på
den måten sjekke den innbyrdes ventetiden. Jeg er stolt over å kunne si at
ventetidene er omvendt proporsjonal
med alvorlighetsgraden. Akkurat slik
det skal være: God faglighet. All ære
til mine medarbeidere på sykehuset.
Men det er en viktig faglig faktor som
må på plass for at vi kan være sikre på
at prioriteringene er riktige: En nøyaktig dokumentasjon. Jeg er litt for-

bauset over at mange leger kobler
kodingen mot økonomien. Vi har en
lovpålagt plikt til å dokumentere det vi
gjør. Dokumentasjonen er viktig for
den videre behandlingen av pasienten,
og da trenger vi at dette dokumenteres
både i koder og en logisk tekst som
bygger opp under dette.
Dessverre slurves det en del med dette,
men begge deler må være på plass.
Hvordan skal neste lege vite at pasienten
har en urinveisinfeksjon dersom det
ikke står beskrevet? Kodingen er også
særdeles viktig i forskning, evaluering
og kontrollrutiner.
En god og forsvarlig pasientbehandling
er ikke ferdig før alt som er gjort er
grundig dokumentert. Feilaktig koding
kan gi feil i forskningen og føre til gale
beslutninger fordi de er bygd på feil
aktig grunnlag. Det hviler altså et stort
ansvar på hver enkelt som har ansvar for
å dokumentere pasientbehandling både i tekst og koder. Men når dokumentasjonen er unnagjort, stopper helsepersonellets ansvar. Legens ansvar er
å sørge for korrekt koding ut fra medisinske vurderinger. Punktum.
Så har myndighetene etter hvert valgt
å bruke det allerede eksisterende dokumentasjonssystemet også til å fordele
de økonomiske ressursene. Selv om det
kanskje ikke er helt ideelt, så er det på
mange måter fornuftig. Når vi nå en
gang har innsatsstyrt finansiering, så er
det rasjonelt å bygge beregningene i
det såkalte DRG-systemet på allerede
eksisterende dokumentasjon som forteller nøyaktig hva som er gjort med
hver enkelt pasient. Man koder altså
ikke i DRG-systemet, men dette
grupperer pasientene selv på grunnlag
av registrert informasjon om diagnose
og tiltak/behandling.
Legene skal ikke tenke økonomi når
de dokumenterer. Legenes ansvar er å
bruke all sin faglighet for å kode riktig,
i tråd med det som er lovpålagt. Så er
det en teknisk operasjon som gjør at

pengene triller ut i etterkant. For
legene er koding fag, ikke økonomi!
Det er stadig en debatt rundt innsatsstyrt finansiering, ISF. Ytterpunktene
er fra å ønske seg tilbake til gamle
dager med full rammefinansiering til
å la alle pengene følge pasienten. Min
erfaring er at ISF kan være fornuftig,
forutsatt at fordelingen mellom basisbevilgningen og ISF er balansert. Det
er viktig med en fundamental trygghet i basisbevilgningen, og så en ISF
som er akkurat så høy at den er et
incitament til å bruke ressursene på
en slik måte at flest mulig kan bli
behandlet. Balansen her er hårfin, blir
ISF-andelen for høy, gir det for lite
forutsigbarhet ved endringer i pasienttilstrømmingen og pasientsammen
setningen.
Men skal dette bli riktig er det avgjørende at legen har gjort en faglig god
jobb og dokumentert alt. Og da
mener jeg alt, ikke bare det som gir
økonomisk uttelling.
Her på sykehuset satser vi mye på å få
opp interessen for klinisk ernæring.
Riktig ernæring er svært effektiv
behandling som alt for lenge har vært
for lite prioritert i norsk helsevesen.
Vi screener pasientene, og det viser
seg at en av fire er under- eller feil
ernærte. Det settes i verk tiltak for å
bedre tilstanden til pasienten. Men
bare 10 prosent av ernæringstiltakene
blir dokumentert i journalen!
–Men vi får ikke betalt for det likevel,
er et argument jeg har møtt. Det gjør
meg litt nedstemt. At koding gjøres
for økonomiens skyld ser altså ut til å
ha festet seg hos noen kolleger. Dessverre. Det kan se ut som om hvert
morgenmøte må starte med at alle
minner hverandre på at god dokumentasjon og koding er god faglighet.
Mitt håp er at elegant, kortfattet,
relevant dokumentasjon må få prestisje
og status og være en presis speiling av
den gode fagligheten.
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Styrer eller styres?
Hva kan en administrerende direktør i regionalt helseforetak mene i det offentlige rom?
Kan han være ”politisk”, eller er han kun et redskap for andre, dvs. styret i HMN?

G

unnar Bovim er adm. dir. i
Helse Midt-Norge RHF. Han
har en omfattende bakgrunn: Spesialist i nevrologi, professor og dekan ved
NTNU, adm. dir. St Olavs hospital,
og deltaker i styrer, råd og utvalg,
både nasjonalt og internasjonalt.
Han har et stort nettverk og stor innflytelse på mange viktige arenaer.

Jon Helle - intervju med adm. dir. Gunnar Bovim,
Helse Midt-Norge RHF

Hva han mener i en rekke saker er
derfor viktig. ”Overlegen” møtte ham
på hans kontor, en tidlig morgen.
- I Strategi 2020-prosessen har mange
oppfattet deg som samfunnspolitisk.
Du snakker om kulturbudsjett, bus�sjåfører og Malawi. Hvordan kan
dette ha seg?
- Jo høyere opp i norsk helsevesen
man sitter, desto mer politikknært er
man. Som direktør på St. Olav var
jeg mer pasientnært, som dekan mer
politikknært. Jeg er bevisst på at jeg
bedriver samfunnsmedisin i min
nåværende rolle. Jeg pleier å tøyse
med en kjent professor i samfunns
medisin om at jeg bedriver mer
samfunnsmedisin enn han.

ning. Jeg innstiller også samfunns
politiske saker for styret. I Strategi
2020-prosessen vil det være mest
bekvemt å ha det som det er. Men hvis
dette ikke er bærekraftig på lang sikt,
må jeg kanskje gå ”mot folket”? Da
beveger jeg meg nok i en gråsone
mellom fag og politikk. Jeg er kanskje
ikke den minst politiske av direktør
ene.

- Men er det ikke styreleder som skal
være politiker og du en utfører?
- Forholdet mellom styret og adm.
dir. er et tillitsforhold. Jeg kan og skal
mene det styret bestemmer. Jeg har
alltid hatt tett dialog med styreleder i
det daglige, og forholdet er komfor
tabelt. Men jeg kan være sterk på ret-

- Leger beskyldes av og til for å skyve
pasientene foran seg i sin kamp for
egne interesser. Skyver du styret
foran deg for å få gjennom dine ideer?
- Enhver leder er mellom barken og
veden; Det er alltid noen over, noen
under. Man kan alltids mistenkes for
spill. Og man kan beskylde andre for
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et spill når det er bekvemt. Det er
alltid spillmuligheter. Jeg forholder
meg til min oppdragsgiver som har
satt meg til en oppgave. Men min
idealistiske holdning er klar: Jeg skal
utforme god helsetjeneste.
- Det er delte meninger om man skal
beholde det regionale nivået, alternativt om man skal legge ned HF-styrene. Hva mener du om dette?
- Om vi skal ha det regionale nivået er
partipolitikk. Men det er en styrke å
ha lokal forankring siden det er stor
forskjell på regionene. God lokal
forankring får man ikke uten HFstyrene. En svakhet med dagens
system er dårligere styringsevne og
lengre tid fra vedtak til handling.

- Men når økonomien etter hvert har
kommet mer i orden, er vel embets
verket i Helse- og omsorgsdepartementet fornøyd med dere på regionalt nivå?
- Det er god kontakt mellom HOD
og RHF-et.
- Foretaksmodellen evalueres i 2010.
Kommer det endringer i retning mer
konsernstyring?
- Jeg tror kanskje det. Men jeg er
usikker på hvilken av ulike modeller
jeg vil foretrekke. Generelt synes jeg
at god debatt på flere nivåer gir bedre
beslutninger. Men RHF-nivået vil
alltid ha en trang til å bry seg på HFnivået og ha bedre styringseffektivitet.
- Legene har etterlyst mer fokus på
faglig kvalitet og bedre kvalitetsindikatorer enn korridorpasienter etc.
Hva tenker du må gjøres videre?
- Vi må satse på kvalitet. Gode kvalitetsindikatorer er vanskelig. Vi har
noen, for eksempel 5-års-overlevelser.

Disse er for trege. Vi må også ha noen
kjappe som vi kan agere på fra måned
til måned. Men vi kan også bruke de
”ultratrege” som for eksempel Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag
(HUNT). Jeg vil bruke fagnettverkene i regionen i kvalitetsarbeidet.
Og Legeforeningen har en stående
invitasjon til å komme med forslag.
For øvrig er god pasienttilfredshet
nødvendig, men ikke tilstrekkelig.
- Skal det bli mer registrering
og rapportering?
- Nei, jeg vil ikke utvikle noe byråkrati på dette. Jeg vil vektlegge gode
IKT-systemer der det blir automatiske
registreringer.
- Forskning er en av de fire hovedoppgavene til norske sykehus. Det
synes vanskelig for mange leger å få
tid til forskning når det er så mye
fokus på aktiv pasientbehandling.
Hva tenker du om dette?

- Internasjonalt er det en klar sammenheng mellom mye forskning og
høy kvalitet. Det er for lite forskning
i norske sykehus. Vi har lagt inn mye
penger og jeg vil påstå at det ikke
mangler penger, men søkere. Jeg tror
vi må ”pushe” en kultur som ikke er
der. Jeg spør meg: Er legene forsk
nings-sultne?
- Legeforeningen går inn for faste
stillinger for leger i spesialisering.
Har du et standpunkt til dette?
- Dette har jeg ikke noe gjennomtenkt
svar på. Men vi må uansett løse prob
lemet med at mange leger går i vikariater. Men generelt ønsker jeg et
mindre autoritativt system for legestillinger enn dagens ID-nr.-system.
Tilmålt tid er slutt. Ledermøtet
venter på direktøren, og samfunns
medisineren...

Norsk overlegeforening

– 50 års jubileum i 2011

Norsk overlegeforening har jubileum neste år.
I den forbindelse ønsker Ofs styre å utgi
et jubileumsnummer av Overlegen. Til dette
nummeret utlyses det en konkurranse om
forsidebilde- evt. annen forsideillustrasjon.
Vi overlater til medlemmenes kreativitet hva som skal
pryde dette viktige jubileumsnummerets forside.
Alle som ønsker å delta i konkurransen om å få sitt
bidrag publisert, sender bidraget på e-post til
edith.stenberg@legeforeningen.no
innen 1. november 2010.
Bidraget må være høyoppløselig (A4/300 dpi)
slik at trykk-kvaliteten opprettholdes.
Styret
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Hvorfor Divisjon for sykepleie?
Overlegeforeningens leder har bedt oss om å skrive denne artikkelen om hvorfor
Akershus universitetssykehus (Ahus) valgte Divisjon for sykepleie (DFS) som en del
av organiseringen av det nye sykehuset. Av plasshensyn er det ikke mulig å gi en
fyllestgjørende beskrivelse av prosessen fram til beslutning.

av tidl. adm. direktør Erik Kreyberg Normann,
tidl. direktør Divisjon for sykepleie Janne Sonerud og
tidl. utviklingsdirektør Nina Kristiansen, alle Akershus universitetssykehus
DFS ble valgt fordi dette var en måte å
organisere sykepleietjenesten på som vi
mente ville gi et faglig løft for yrkesgruppen og derigjennom bidra til
bedret pasientbehandling og bedre samarbeid bl.a. med legene. Organiseringen av legene fulgte de medisinske
spesialitetene og/eller subspesialitet
ene.
Ahus fikk i desember 2003 utbygg
ingsvedtaket for realisering av nytt
universitetssykehus, og innflyttings
datoen ble fastsatt til 01.10.2008.
Sykehus er store logistikkenheter, der
forutsetningen for en smidig og effektiv drift er å ha gode kliniske, utstyrsmessige og arkitektoniske løsninger.
For å kunne forberede og tilpasse
organisasjonen til de nye bygningsmessige løsningene og ny teknologi
ble det iverksatt flere organisasjonsutviklingsprosjekter (OU-prosjekter),
som bl.a. skulle bidra til å optimere
driften for å få så kvalitativt god og
effektiv pasientbehandling som mulig.
I det gamle sykehusbygget på 12 etg.
var driften lite rasjonell med mange
korridorpasienter og et for trangt
Akuttmottak som Helsetilsynet i sitt
landsomfattende tilsyn i 2007 vurd
erte som uforsvarlig.
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Lederskapet for sykepleietjenesten var
gjennom innføringen av én leder blitt
svekket ved at de tidligere oversykepleierne, med ett unntak, var blitt ass. avd.
sjefer. På postnivået hadde avd.sykepleierne et for stort kontrollspenn med opptil 70 ansatte. Dette ble omtalt i Arbeidstilsynets ”God Vakt!”-kampanje som
også påviste uklarheter knyttet til ledelse
av fag og personell. Det ble påpekt uklar
ansvarsfordeling og for stor grad av delegering av ledelsesoppgaver som et resultat av ass. lederfunksjonene.
Organisasjonen var preget av for liten
helhetstenkning noe som medførte at
én post kunne ha overbelegg og for

liten bemanning mens naboposten
hadde det motsatte. Tilsvarende kunne
én post ha korridorpasienter mens en
annen (innen samme avdeling) hadde
ledige senger (under en opptelling over
3 mnd. var dette tilfellet 64% av
dagene). Det var bred enighet i sykehusets ledergruppe, tillitsvalgte, vernetjenesten og styret om at en slik driftssituasjon ikke var ønskelig å videreføre
i det nye sykehuset.
Prosjekt ”Standard sengeområde” var
et av de mest omfattende OU-prosjektene som ble igangsatt. Hensikten
var å utrede og anbefale modeller og
løsninger for organisering og drift

på de nye sengeområdene. Prosjektgruppen og arbeidsgrupper var sammensatt av leger, sykepleiere og
hjelpepleiere innenfor de medisinske
og kirurgiske spesialitetene, i tillegg
til tillitsvalgte, vernetjenesten og
brukerrepresentant.
I prosessen fram mot det endelige
valget av organisering, ble styringsgruppen (adm.direktørs ledergruppe,
4 ansatterepresentanter og lederen av
brukerrådet) presentert for en rekke
delrapporter. Disse ble enstemmig
vedtatt. I tillegg gjennomførte man
drøftingsmøter uten vesentlige merknader. Prosjektgruppens anbefaling
om etablering av DFS ble enstemmige
vedtatt av styringsgruppen som så
muligheten gjennom denne modellen
for å kunne løse de faglige, driftsmessige og ledelsesmessige utfordringene
beskrevet ovenfor. Legene skulle
naturligvis fortsatt ha det medisinskfaglige ansvaret for pasientene, noe
som ble eksplisitt uttrykt i styresaken
som ble vedtatt med stor entusiasme.
Som et ledd i OU-arbeidet ble det
arrangert en studietur til USA. Hensikten var bl.a. å se på organisering av
sykepleietjenesten (Division of nursing)
samt en sentral enhet for pasient
logistikk. Vi besøkte både Mayo-
klinikken (ca. 25.000 ansatte) og
Lehigh Valley Hospital (ca. 9.200

ansatte). En annen gruppe hadde
tidligere bl.a. besøkt Johns Hopkins
Hospital (ca. 25.000 ansatte). Resultatene disse sykehusene hadde oppnådd
når det gjaldt kompetanseoppbygging,
styring og styrking av sykepleietjen
esten, drift og tydelig ledelse hos alle
personellgrupper gjorde at gruppen
var samstemt om å prøve ut DFS.
I løpet av 90-årene ble det i USA etablert en akkrediteringsordning og et
kvalitetssikringssystem for god sykepleiepraksis, kalt Magnet Hospital. De
fremste sykehusene i USA er godkjente
Magnet Hospitals, og fra 2004 ble
dette tillagt vekt for plasseringen på
listen over ”America´s Best Hospitals”.
Man vektla og etterspurte resultater på
indikatorer som bemanning, bruk av
teknologi, antall prosedyrer, utskrivningsplanlegging og mortalitet. En
forutsetning for å bli akkreditert er å
sikre sykepleietjenesten innflytelse over
ledelse, drift og utvikling av eget fag.
Slike faktorer ble også tillagt vekt ved
beslutningen om å etablere DFS.
En interimsorganisasjon ble etablert
for å arbeide med planlegging og utdetaljering av modeller for organisering,
økonomi og styring, komiteer/råd/
møtestruktur, fag/forskning/kompetanseutvikling, kommunikasjon samt
risiko- og sårbarhetsanalyser. I tillegg
skulle det skulle lages en ny budsjettmodell som hadde som incitament for
så vel legene som sykepleierne at det
skulle ”lønne seg å være god”.
Det oppsto en rekke problemer etter
innflytting i nytt sykehus. Enkelte
tekniske installasjoner fungerte ikke
etter intensjonene, noe som førte til at
DFS ikke fikk gjort det de skulle i hht.
forutsetningene. Bemanningsreduksjonen som var gjennomført før innflytting fordi en del teknologi skulle
avlaste sykepleierne, gjorde at beman-

ningen var relativt sett for liten og
derved drev innleiekostnadene i været.
Legene var ikke fornøyd med styringen
over sengeressursene, fordelingen av
pasienter (som i stor grad var lagt til
Enhet for pasientlogistikk) eller med
styringen av de merkantilt ansatte.
Hvorfor velge DFS? Gjennom en slik
organisering kunne man få en mer
helhetlig, tverrgående og rasjonell
drift av sykepleietjenesten med en
mulighet for et samlet faglig løft
under tydelig ledelse – en forutsetning
for å kunne håndtere alle utfordring
ene knyttet til innflytting i et topp
moderne, nytt bygg som ville kreve
nye måter å løse arbeidsoppgavene på.
God pasientbehandling oppnås når
kompetansen er høy og driften god.
Dette gir også god økonomi.
Evalueringen som Ernst & Young
gjennomførte i januar i år påpekte i
tillegg til det ovennevnte at DFS
hadde lykkes innenfor flere områder
og spesielt når det gjaldt fagutvikling
og strategiarbeid. Videre ble det
påpekt at det ikke var mulig å konk
ludere hvorvidt den nye organisasjonsmodellen i prinsippet kunne
vært hensiktsmessig – fordi for mange
grunnleggende forutsetninger og
prinsipper ikke var implementert.
Alle sykehus søker etter optimal
organisering. Har noen funnet den?
Det er viktig at nye løsninger prøves
ut. I Norge var DFS noe nytt, mht.
konsept og å omfatte alle sengeposter
på tvers av kirurgi og medisin med
unntak spesialavdelinger og pediatri, så
da prosjektgruppen anbefalte den, var
det grunn til å prøve. Det tar gjerne
flere år før en ny organisering får satt
seg. Justeringer må gjøres under veis.
30. april 2010 vedtok styret å legge ned
DFS.

Erik Kreyberg Normann, seniorrådgiver, Avdeling sykehustjenester, Helsedirektoratet
Janne Sonerud, avd. sjef Tøyen DPS, Lovisenberg Diakonale sykehus
Nina Kristiansen, prosjektsjef, samhandling og samfunnskontakt, Nytt Østfoldsykehus
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Ledelse i sykehus
ASLAK ASLAKSEN, avdelingsdirektør ved Radiologisk avdeling,
Haukeland universitetssykehus og førsteamanuensis ved Institutt
for kirurgiske fag, UiB. Leder av programstyret for Erfaringsbasert
master i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi, UiB

BLADET OVERLEGEN ER spennende lesning. I nummer 1 i februar
2010 er temaet «Ledelse», og ledelse i
sykehus belyses fra flere ulike vinkler
gjennom flere artikler. Her er uttalelser fra tillitsvalgte og tidligere ledere
som har gitt seg. Publikasjonen har et
intervju med nestoren i norsk helse
ledelse, Ole Berg, og det er referanse
fra Sverige og intervju med en forsker
i helseledelse.
Man får inntrykk av at ledelse er
viktig og at det er viktig med medisinsk sakkunnskap for å kunne lede
på en god måte.
Foretaksreformen i 2002 var på
mange måter et frislipp. Sykehusene
gikk fra å være fylkekommunale forvaltningsorganer med sterk direkte
politisk styring til å være fristilte foretak. Det ble stilt større krav til helhetlig ledelse på avdelings- og divisjonsnivå med ansvar for fag, kvalitet og
økonomi. Fra politisk hold ble det
stilt krav om å respektere de rammene
som ble vedtatt på Stortinget.
Dette krever en ny type ledere som
mestrer å forene medisin, politikk
og økonomi.
For å lykkes som leder i det nye regimet, kreves det kompetanse som det
ikke umiddelbart blir undervist i på
legestudiet - og som det heller ikke
blir trent på i særlig grad i spesialistutdanningen.
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Et studium i frustrasjon
Nr. 1-utgaven av «Overlegen» er et
studium i fremmedgjøring og frustrasjon over det nye regimet - som nå
har vart i snart ti år. En tillitsvalgt
overlege skriver: «Av og til kan det
virke som om toppledelsen i sykehus
ønsker seg rene administratorer som
mellomledere». Tilsvarende får man
andre steder i bladet inntrykk av at
det er synd på overlegene fordi ingen
kommer og tilbyr dem lederstillinger.
Ledere skal utøve ledelse, og de skal
også ha makt til å utøve ledelse. Makt
er ikke noe man får. Som i resten av
samfunnet er makt noe man tar, enten
gjennom kompetanse eller som demokratisk valgt. Ingen gir fra seg makt
frivillig. Man kan ikke sture seg til
lederstillinger og håpe på at topp
ledere gir makt til noen som ikke
vet hvordan de skal ta - eller utøve
makten.
Få ønsker lederstillinger
Det nye regimet gir leger store muligheter til å ta lederstillinger. Problemet
for leger er at de har hatt en lang
spesialistutdanning før det er aktuelt
å søke lederstillinger. Svært få ønsker
lederstillinger der de må ta upopulære
avgjørelser som kan ramme legekollegers lønn og faglige frihet.
Undertegnede har i flere år undervist
leger i spesialisering (LIS) i ukeskurset
i organisasjon og ledelse, som er obli-

gatorisk for alle spesialiteter. De fleste
føler at kurset bare er noe de må gjennom for å få spesialiteten. I uformelle
enquêter før kurset svarer kun en
håndfull av kursdeltakerne at de
ønsker å være ledere.
Dette er et stort problem for legene
som gruppe, men det er også et problem for norsk helsetjeneste at så få
leger ønsker lederstillinger. Under
kursene merker man også frustrasjonen over et system som LIS-legene
ikke forstår og beslutningsveier som
virker uoversiktlige. De fleste er
imidlertid meget godt fornøyd med
kursene og gir dem meget god
evaluering.

En unik mulighet
Det er en spennende jobb å være
leder. Jeg har utdanning som lege
spesialist og vært leder siden 2002.
Ledelse gir en unik mulighet til å
være med å utforme faget, legge forholdene til rette for tverrfaglig samarbeid på avdelingen - og mellom avdelinger. Det gir også en unik mulighet
til å være med på å utvikle eget foretak og ta strategiske valg som kan
bidra til en bedre helsetjeneste på sikt.
For å være en god leder, må man gi
avkall på noe. Å tro at man kan være
kliniker fire dager i uken og drive
ledelse per epost om ettermiddagen
og i helgene, er i beste fall naivt. Det
er den sikre veien til å mislykkes som
leder. Det er viktig å møte medarbeid
ere i fagmøter, kvalitetsmøter og
arbeidsmiljømøter. Man må våge å
gå ut av legerollen og inn i en rolle
som føles mindre trygg for mange
leger, nemlig lederrollen.
Man må tåle at tidligere kolleger ikke
synes man er fantastisk kollega. Det er
prisen man må betale for å kunne
foreta nødvendige prioriteringer.
Hjelp til å lykkes
Finnes det hjelp? Både Universitetet i
Bergen og Oslo har lederutdanning på
masternivå der helsepersonell, også
leger, kan skaffe seg kompetanse og
trening som skal til for å lykkes som
leder. Så slipper man å havne i «frustrasjonsmyra» etter å ha tatt på seg en
lederoppgave man kanskje har blitt
presset til å ta fordi «ingen andre ville».
For de fleste deltakere har disse kurs
ene blitt oppfattet som spennende og
givende - og gitt dem en kompetanse
og trening som har vært nødvendig
for å trives og vokse som leder.

VG og andre løse
kanoner på dekk!
I tråd med dettte nummerets tema har vi klippet fra Egil Marsteins
innlegg i Dagens Medisin der han gir noen betraktninger om
situasjonen i sykehusene. Han problematiserer VGs håndtering
av aktuelle sykehussaker, bl.a. Asker og Bærum-saken.
Styringsparadoks
Virkeligheten har, som vi vet, blitt mer dramatisk.
Komplekse helseforetaksstrukturer har for lengst
fjernet den administrative toppledelsen fra syke
husenes operative kjerne. Avstand mellom top
pledelse og «produksjonen», altså pasientbehandling, er stor. Helseforetakene fremstår kulturelt
og funksjonelt som lagdelte nisjer. En topptung
regionsadministrasjon detaljstyrer helseforetak
enes egne topptunge administrasjoner.
Toppledelsens manglende kapasitet, kunnskaps
forståelse og ledelsesprosesser forsterker en lagdelt organisasjon. Toppledelsen har for lengst
mistet nødvendig styringskontakt med klinikkens spesialister og helsearbeidere. Dessuten
gjør helseprofesjonenes tradisjon for autonomi
og hegemoni det svært vanskelig å få nødvendig
gjennomslag. Men det er i klinikken at 70 -80
prosent av foretakenes ressurser forbrukes.
Vi er vitne til et styringsparadoks.
Satt ut av spill
I den lagdelte sykehusstrukturen opphører
forutsigbarheten, og derav fordampes topp
ledelsens påvirkningsmuligheter. Dette er noe
av problemets kjerne når man skal evaluere toppledelsens
legitimitet. Styringsparadokset oppstår på bakgrunn av en ledelse som
er ute av stand til å stille kritiske drifts- og helsefaglige spørsmål i tide.
18-04-2010 • Innlegg i Dagens Medisin 07/10.

Kronikk og debatt, Dagens Medisin
07/10

EGIL MARSTEIN, dr.oecon/PhD, førsteamanuensis ved Institutt
for offentlige styringsformer, Senter for ledelse og organisering i helsetjenesten,
Handelshøyskolen BI

Trykkes med tillatelse fra Dagens Medisin

Trykkes med tillatelse fra Dagens Medisin.
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Fra HUEH til Petit Goave

Erfaringer fra jordskjelv og andre
Foto: Øistein Norum Monsen/
Dagbladet/All Over Press

Naturkatastrofer har rammet mennesker til alle tider. Noen
har vært av et slikt omfang at de sannsynligvis har hatt
avgjørende innflytelse på livet på vår klode, mens andre
har passert mer eller mindre upåaktet hen. Enkelte av disse
kan forutsies, andre kommer som julekvelden på kjerringa.
Og fortsatt forårsaker disse hendelsene regelmessig store
menneskelige lidelser og materielle skader. Hvordan kan
man best møte disse katastrofene og reduserer lidelsen
som følger med disse?

Brynjulf Ystgaard, Overlege, Kirurgisk Avdeling, St. Olavs Hospital

M

ye arbeid har blitt lagt ned her,
nasjonalt og overnasjonalt.
Den store utfordringen er selvfølgelig
katastrofer som er så store at de overstiger den nasjonale kapasitet. Dette
blir selvsagt en relativ størrelse, avhengig av hendelsens omfang og
den interne kapasiteten i landet som
rammes. Politikk spiller også inn, for
mange land vil det være et nederlag å
motta hjelp utenfra. Når Kina i 1976
opplevde et stort jordskjelv i Tangshan,
ville de av politiske grunner ikke ta
imot hjelp utenfra, til tross for at antall
skadde kunne være så mye som ¾ million. Myanmar ville heller ikke ha hjelp
fra utlandet etter en syklon i 2008.
Men dette er unntakene, de fleste er
villig til å ta imot hjelp, i hvert fall hvis
hjelpen når de nødstedte. Hjelpen kan
komme fra FN-organisasjoner som
World Health Organisation (WHO)
eller World Food Programme (WFP).
Enkeltstater kan være givere, slik det
svenske Sivilforsvaret bidro etter jordskjelvet i Guajarat, India i 2001. Ikkestatlige organisasjoner (NGO) er det
mange av, disse varierer sterkt i størrelse og interessefelt. Deres evne og
vilje til å bli koordinert innenfor en
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større operativ ramme varierer sterkt,
men de største og viktigste organisasjonene har lenge sett nødvendigheten
av denne samordningen.
Røde Kors er ikke en statlig organisasjon, men baserer likevel sin virksomhet på en traktat med tilslutning fra
de fleste nasjoner, Geneve-konven
sjonen. Denne mellomstillingen har
sin bakgrunn i Røde Kors sitt utgangspunkt som en nøytral organisasjon for
å yte hjelp til ofre for krig og væpnete
konflikter. Etter hvert har aktiviteten
ekspandert, og omfatter nå også hjelpearbeid ved naturkatastrofer. Dette har
ført til en todeling av organisasjonen.
ICRC (International Committee of
Red Cross) tar seg av det tradisjonelle,
konfliktfokuserte arbeidet. IFRC
(International Federation of Red
Cross and Red Crescent Society) er
en sammenslutning av nasjonale Røde
Kors-foreninger som bl a arbeider
med å samordne og fasilitere disse
foreningenes utenlandsaktivitet, også i
forbindelse med større naturkatastrofer.
Erfaringer fra den siste halvpart av det
20. århundre gjorde at man innad i
IFRC utformet enheter som skulle

settes inn i tilfelle katastrofer, Emergency Response Units (ERU).
Enkeltenheter blir satt opp av forskjellige nasjonale organisasjoner, og
aktiviteten blir koordinert gjennom
IFRCs hovedkvarter i Geneve. Enhet
ene dekker til sammen det som er
nødvendig for et effektivt hjelpe
arbeid, som helse, vannforsyning,
logistikk, telekommunikasjon etc.
Siden 1996 har ERU-enhetene vært
ute i oppdrag mer enn 200 ganger.
Ved mindre katastrofer kan enhetene
opptre selvstendig, men ved større
hendelser vil man koordinere og innordne aktiviteten med andre aktører.
FN vil som regel være koordinerende
operatør. Aktiviteten skjer bestandig i
forståelse med angjeldende land, og
som oftest også sammen med aktuelle
nasjonale Røde Kors-forening.
Norges Røde Kors har tre ERU-enheter, et feltsykehus, en enhet for primærhelsetjeneste (basic health care
unit, BHC) og et Rapid Deployment
Emergency Hospital (RDEH). Felt
sykehuset er ganske tungt, og i beste
fall kan man komme i drift 5 dager
etter en katastrofe. Man rekker da ikke

katastrofer
å hjelpe de mest alvorlige skadde. For å
prøve å rette på dette har man skapt et
lett feltsykehus, Rapid Deployment
Emergency Hospital (RDEH). Dette
er deler av feltsykehuset som i begrenset tid kan fungere på egen hånd. Man
har ennå ikke testet konseptet fullt ut i
felt, men håpet er å komme ned på to
dagers reaksjonstid og derved nå betydelig flere skadde. Alle enhetene er
komplekse tekniske og logistiske enheter, som trenger kontinuerlig trening
og oppdatering for å være operable.
IFRC har også iverksatt tiltak for å
redusere reaksjonstid, og også redusere
kostnadene. Det viktigste tiltaket er
opprettelsen av regionale logistiske
enheter som betjener henholdsvis
Nord/ Sør-Amerika, Europa/NæreØsten/Afrika og Asia/Oceania. Dette
er spesielt nyttig for materialer som
telt, tepper og annet lettlagret utstyr.
Både transportkostnader og transporttid reduseres betydelig ved bruk av
slike regionale sentra, og de regionale
sentra bidrar også med ekspertise for
evaluering av hjelpebehov.
Dette behovet kan variere sterkt. Ved
store katastrofer, som på Haiti i januar
2010, er hjelpebehovet enormt. Jordskjelvet som rammet Port-au-Prince
var moderat kraftig, men episenteret
lå høyt i jordskorpa og nært byen, og
landets motstandskraft mot katastrofer
var svært liten. Infrastrukturen
ble hardt rammet, med veier som ble
stengt av sammenraste hus. Rent
vann var vanskelig å skaffe, og allerede
marginale sanitærforhold ble ytter
ligere forverret. Havna ble stengt, og
trafikken på flyplassen initialt betydelig redusert. Dette vanskeliggjorde
selvfølgelig hjelpearbeidet, det første

hovedproblem var intern og ekstern
kommunikasjon. Det neste problemet
var selvsagt det store antallet skadde,
sannsynligvis i størrelseorden 250 000
mennesker. Dette medførte at Norges
Røde Kors sendte en utvidet versjon
av det lette feltsykehuset (RDEH), i
samarbeid med Kanadisk Røde Kors.
Personell og materiell ble sendt separat, og mesteparten landet i Santo
Domingo i Den Dominikanske Republikk. Deretter fulgte en flere timer
lang tur på landeveien til Port-au-Prince.
Å samle materiell og personell var
vanskelig, vi tilbrakte den første natten

i Haiti i sovepose under et mosquitonett. Den neste natten sov i telt utenfor en kirke inne på området til
Hôpital de l'Université d'état d'Haiti
(HUEH), hvor vi påfølgende dag
begynte å sette opp sykehuset. Samme
dag kunne vi starte med å ta i mot
pasienter, men det tok ytterligere to
dager før operasjonsstua var i full
aktivitet. Vi samarbeidet med de haitianske helsemyndighetene og de andre
organisasjonene som var i aktivitet i
området. Det ble satt opp en felles
triage-virksomhet for alle. Våre pasienter ble hentet fra denne linjen. Vi
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hadde også felles sengepost, som vi
sendte pasientene tilbake til etter
kirurgi og postoperativ overvåking.
Dette ble et fargerikt felleskap, med
operasjonsstuer drevet av amerikanere,
sveitsere og oss med felles mottaks- og
sengepostsystem. Amerikanerne kom i
grupper fra forskjellige sykehus, og ble
skiftet ut ukentlig. Aktiviteten ble via
ledelsen av HUEH koordinert av
World Medical Corps og Partners in
Health, to amerikanske NGO’er. Det
initiale problemet var utstyr og medikamenter. Vi delte det vi hadde når vårt
utstyr ankom, noe som ble tatt veldig
godt imot siden vi var den eneste enheten som hadde et fullstendig og uav
hengig oppsett. Senere ble tilførselen
mer stabil, og vi fikk også etterfylt våre
lagre. Vår operasjonsstue, i telt, var den
reneste. Vi tok oss derfor av de ”rene”
inngrepene, i tillegg til alle de andre
operasjonene. Blant disse hørte keisersnitt, som vi gjorde noen av. Vi fikk også
noen skuddskader, samt noen laparotomier. Men den daglige virksomhet var
preget av skitne, infiserte sår og kompliserte frakturer. Vi fulgte ICRC-politikk
for behandling av disse, hvilket betyr
initialt debridement. Etter dette ligger
pasienten med tørre bandasjer i 4 dager,
før vi tar ham eller henne tilbake til
forhåpentligvis en forsinket primærlukning. Dette kan skje ved direkte sutur,
fritt hudtransplantat eller lappeplastikk.
Dersom såret ikke er rent nok til lukning gjøres re-debridement, for deretter
å gjenta prosessen. Vi tilstreber også en
enkel antibiotika-politikk, noe som
vanligvis er tilstrekkelig ved adekvat
kirurgi. Frakturer ble behandlet med
gips eller ekstern fiksasjon, når vi hadde
det. Vi forsøkte å unngå strekkbehandling, hovedsakelig pga pleieproblemene
dette medførte. Etter jordskjelvet ble
bygningsmassen ved HUEH gjennomgått av ingeniører. En god del bygninger
ble funnet å være brukbare, og tatt i
bruk som sengeposter. Men et kraftig
etterskjelv en ukes tid etter hovedskjelvet fikk alle ut på gata igjen, og der ble
de. Til å begynne med uten beskyttelse
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mot en stekende sol, men etter hvert
fikk man tatt i bruk telt vi og andre
hadde med. Vi hadde også med lette
feltsenger som ble tatt i bruk overalt.
Vår virksomhet var ikke bare siktet mot
behandling av skadde. Vi hadde også
med sykepleiere som fokuserte på hygiene og samfunnsmedisin. De etablerte
et nært samarbeid med Haitiansk Røde
Kors, og drev mye av sin aktivitet gjennom lokale frivillige. Det samme gjorde
våre medarbeidere som fokuserte på
psyko-sosialt støttearbeid. Deres viktigste oppgave var å få folk i gang igjen,
og derved bidra til selvhjelp. Men de
gjorde også en stor innsats for barn som
var blitt alene, både i form av direkte
hjelp og støtte, men også ved å etablere
kontakt med trygge hjelpeorganisasjoner for videre ivaretakelse.
Cirka tre uker etter skjelvet avtok
strømmen med jordskjelvofre. Dette
medførte dog bare en endret epidemiologi, alle som ikke tidligere eller i
løpet av disse ukene ikke hadde fått
behandling, meldte seg. Mye kunne vi
under feltforhold ikke gjøre noe med.
Men noen kunne vi hjelpe, bl a en
mann som under jordskjelvet fikk
utført en laparotomi ved HUEH. Han
merket selv ikke noe til skjelvet, men
etterpå våknet han helt alene inne på

operasjonsstuen med et åpent sår på
magen. Han tok seg ut for egen maskin,
og fant også veien hjem. Tre uker
etterpå kom han tilbake, fortsatt med
et åpent sår på magen. Utrolig nok
var såret helt rent, og vi kunne fullføre operasjonen påbegynt tre uker
tidligere. Hva han opprinnelig ble
laparotomert for, derom tier historien.
Vi hadde planer om å overlevere sykehuset til HUEH, men fant etter hvert
ut at utstyret sannsynligvis kunne brukes
bedre andre steder. Det ble derfor flyttet
til Petit Goave utenfor Port-au-Prince.
Der er det fortsatt, drevet av personell
fra Norge og Canada, og gjør god nytte
for seg. Den videre skjebnen vet vi ikke
ennå, den henger bl a sammen med
resultatet av giverkonferansen i mars
2010, skissert i Action Plan For Recovery and Development of Haiti. Landet
står uansett ovenfor store utfordringer.
Ikke minst fordi 1300 utdanningsinstitusjoner og 50 helseinstitusjoner ble
ødelagt, og mange av lærekreftene,
studentene og helsepersonellet ble
drept. Vår nærmeste nabo på HUEH
var den kollaberte sykepleieskolen, hvor
100 studenter var begravd. Haiti trenger
all den hjelp landet kan få. Men som
det heter på kreol: Bel dan pa di zanmi
- Et vakkert smil betyr ikke at han er
din venn.

Bokanmeldelse:

Endringskynisme
Oscar Amundsen • Trond Kongsvik
Gyldendal Akademisk 2008 197 s

E

n kollega med erfaringer fra flere
omorganiseringsprosesser gjorde
meg oppmerksom på denne boken i
vinter, og jeg må si den er blitt et relevant bekjentskap. Forfatterne er to
NTNU-forskere som har studert
endringsprosesser i store norske
bedrifter selv. De peker på noen viktige fellestrekk i disse og etablerer et
nytt begrep, ”endringskynisme”, som
de mener beskriver en mulig følgetilstand etter mange og dårlig gjennomførte omstillingsprosesser. Boken har
”et nedenfra-perspektiv”, dvs den
betrakter prosessene fra de ansattes
og ledere på lavere nivå sin side, dvs
et annet perspektiv enn annen ledelseslitteratur på fenomenet endring.
De konstaterer en ”metthetsfølelse”
ute i bedrifter og organisasjoner, men

går så derfra videre med å se på hvilke
følger en slik stemning kan ha for
organisasjonene det gjelder. Littera
turen på området er relativt ung,
men Mishra og Spreitzers modell for
reaksjoner på endring fra 90-tallet
danner et utgangspunkt. De isolerer
5 hovedfunn fra sine egne studier,
definerer hva de mener med ”kynisme”
i denne sammenheng og konstituerer
det nye begrepet. Hovedfunnene
”Endring for endringens skyld”,
”Resirkulering av idéer”, ”Praksisfjerne løsninger”, ”Manglende synliggjøring av resultater” og ”Pseudomedvirkning” vies egne kapitler som alle
er interessante lesninger, selv om det
er en del overlapp. Hovedsakelig er
eksemplene hentet fra steder utenfor
helsevesenet, men like gjenkjennbart
likevel.

Endringskynismen drøftes så i en
teoretisk del i forhold til bl a ”systemteori” og kunnskap om ”motstand mot
endring” og ”scriptteori” – våre antagelser om hva som vil skje.
Vi har hatt en årlig omorganisering her
de ti siste årene. Fellestrekket er at vi har
gjort liten evaluering av det som er gjennomført, og vi gjennomfører nye organiseringer før vi er på plass med de gamle.
Erfaringene fra de endringene som er
gjort, har vi ikke sett har blitt fulgt opp.
Det har i hvert fall ikke blitt synliggjort.
Et kort, men viktig kapittel basert
på litt organisasjonsteori om konsek
venser av endringskynisme er interessant for alle, og ikke uventet kan en slik
holdning for bedriften bety sviktende
lojalitet og dårligere økonomisk resultat, og dårlig trivsel for den ansatte.
Medvirkning er et nøkkelord når de
drøfter hva som evt kan forebygge
endringskynisme – man kan synes det
er banalt, men vi vet jo det i virkelighetens verden ikke er det og det kjennes
godt å få det vitenskapelig begrunnet,
kanskje det da hjelper?(Litt naivt, jeg
innrømmer det).

Forfatterne Oscar Amundsen og Trond Kongsvik

Se også R. Olaussens innlegg på side 6-7
Forfatterne ble også intervjuet i Overlegen nr. 3-2008
http://www.legeforeningen.no/asset/40243/1/Overlegen+3+-+2008.pdf

Boken har en etter min begrensede
forståelse en relevant litteratur liste
og et stikkordregister. Om man syns
det er godt å lese noe man kan nikke
gjenkjennende til, er det anbefalt
ferielesning.

Arild Egge
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Vårkurset 2010
Norsk overlegeforening hadde sitt landsrådsmøte sammen med vårkurset i april på
Soria Moria i Oslo. Temaer som ble drøftet på kurset var produksjonspresset i sykehusene,
om foretaksmodellen er moden for reform og om Havarikommisjon for helsevesenet.
av Ofs leder Arne Laudal Refsum

V

ulkanutbruddet på Island førte til
stor spenning omkring vedtaksdyktighet for landsrådet. Vi måtte være
40 delegater tilstede, og ved hjelp av
bilkjøring fra Stavanger, Molde og Ålesund fikk vi antallet opp i 41, og dermed
kunne møtet avvikles som planlagt. I
min åpningstale til delegatene tok jeg
opp behovet for en ”Norsk Sykehusplan” hvor fremtidig struktur på sykehussektoren bør legges på et nasjonalt
nivå. Vi ser at det legges opp til store
endringer i sykehusstrukturen fra de
regionale helseforetakenes side, men vi
mener at dette kan bli for stykkevis og
delt. Dette har jeg også hevdet i en kronikk i Dagsavisen 22. april. Videre tok
jeg opp uthuling av vaktsystemene, slik
at flere overleger må dekke opp for primærvakten i stedet for LIS-legen. Link
til hele talen og til kronikken i Dags
avisen finner du nederst i artikkelen.

Torsdagens tema var Produksjonspresset i sykehusene- hva har dette å
si for kvalitet, forskning, utdanning
og arbeidsmiljø. Her var det spesielt
innlegget til seksjonsoverlege Kari
Løvvik fra Bærum Sykehus som
gjorde inntrykk på forsamlingen.

mønster som henter terminologi og tankesett fra finans- og produksjonsbedrifter.
Medisinens opplevelse av dette kan kort
oppsummeres i et av punktene fra Soria
Moria: Mens det før var sykehusenes
støttefunksjoner som var til for legene,
er det i dag omvendt.

Her var det ikke sutring over at alt var
mye bedre før, men en dyktig og tydelig fremlegging av hvordan hverdagen
marginaliserer oss i møtet med pasientene, og hvordan pasientmøtene
marginaliseres i forhold til all annen
aktivitet. Temaet ble omtalt på lederplass i Dagens medisin, og jeg har
klippet litt derfra:

Ylf-leder Hege Gjessing hevdet at
antagelig var ikke ting så veldig mye
annerledes enn før, men at man nå ble
møtt med påstanden om at assistent
legene aldri var tilstede. Det at tiden
på (natte)vakt nå regnes som aktiv tid
hele natten, gjør jo at man går hjem
dag etter vakt, og på den måten er
mer borte, men vaktene er mer aktive,
det er mer planlagt aktivitet, og de
inneliggende pasientene er sykere,
siden de friskeste behandles nå
poliklinisk.

Lars Hanssen

Grete Myhre
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Overlegene tegner et bilde av en ny
herskerklasse av byråkrater og helse
administratorer forpliktet av et system
med sin egen logikk - et handlings-

Kari Løvvik

Jan Petter Odden, klinikksjef ved
barne- og ungdomsklinikken ved
AHUS hevdet at det var nok slik at
veiledning og utdanningsaspektene
kom litt i bakgrunnen på grunn av
produksjonspresset og økonomihensyn. Han oppfordret Legeforeningen
til å fordele obligatoriske kurs bedre
ut over året, så det ble lettere å gi
permisjon.
Er foretaksmodellen moden for
reform. Utgangspunktet er endringer
som har skjedd i Skottland og New
Zealand. Vi fikk vel ikke klart for oss
om endringene har vært vellykkede.
Det vi fikk med oss var at Helsedirektøren beklaget at språket i helsetjen
esten var blitt et forretnings og
produksjonsspråk etter reformen.
Etter debatten uttrykte han overrask
else over hvor frustrerte overlegegruppen var over sine arbeidsforhold.

Dette har han åpenbart viderebrakt til
ministeren, og hun har kommentert
dette, se eget klipp. Her er en viktig
prosess startet, og vi må klare å bruke
dette konstruktivt, uten verken å være
sutrete eller fremstå som sutrete.
Trenger vi en havarikomisjon for
helsevesenet var siste tema. Dette
med bakgrunn i at mange skadesaker
tar voldsomt lang tid før tilsynet
kommer med sine vurderinger, og
det hevdes at mange leger ikke tørr
rapportere, fordi tilsynet som skal
granske også kan dele ut sanksjoner.
Dette gir ikke et godt grunnlag for å
bli lærende organisasjoner. Grete
Myhre fra Havarikommisjonen for

transport viste hvordan de jobbet, kun
for å finne årsaker og forklaringer på
hvorfor en ulykke kunne skje, og hva
som skal til for å unngå noe lignende i
fremtiden. Direktør i helsetilsynet
Lars Hanssen mente at vi ikke kunne
bruke frykt for sanksjoner som
begrunnelse for manglende melding
av uheldige hendelser, da det var så
ytterst få som fikk individuelle reaksjoner. Han mener det foreligger en
ukultur i helsevesenet, og da spesielt
på sykehusene. Vi har fått en rekke
medieoppslag på denne saken, og det
er varslet endring av meldesystemet,
se også her klippet fra helseministeren
annet sted i bladet.

http://www.dagsavisen.no/meninger/article481921.ece
http://www.legeforeningen.no/id/161776.0

Helseministeren om ledelse i sykehus
Dette er klippet fra helseministerens innlegg på Helsekonferansen 10. mai 2010
Helsetjenesten har endret seg i takt
med resten av samfunnet det siste
tiåret. Ja, lengre enn det. Det er
forståelig at mange er reformtrette
og ønsker ro. Men det eneste jeg
kan love er at det fortsatt vil være
behov for endringer i årene som
kommer.
Endringsprosesser krever gode ledere.
En ledelse som utvikler en god ledelseskultur, et godt faglig miljø og et
godt arbeidsmiljø.
Dagens Medisin refererte nylig til
en debatt i Overlegeforeningen.
Kritikken mot foretaksmodellen var
overveldende. Ifølge overlegene er
”ledelsesfilosofien som råder på sykehusene, drevet frem av rendyrket økonomisk og administrativ kompetanse”.
Bente Mikkelsen i Helse Sør-Øst avviser

dette med god dokumentasjon. Men er
dette et signal vi bør fange opp? Hva
handler det i så fall om?
Jeg mener at det må være mulig å
debattere både faglig ledelse og
økonomiske rammer – samtidig som
hensynet til pasienten står i sentrum.
Språket er en viktig del av kulturen i
helsetjenesten. Språket påvirker oss i
hva vi legger vekt på. Mange mener at
språket som brukes i helsetjenesten i
dag, likner det som brukes i industri
og produksjon. Men det skal ikke hete
produksjon i helsetjenesten. Vi har
ventelister – ikke ordrereserve – for å
nevne et eksempel.
Vi skal ha et språk i helsetjenesten
som gjenspeiler at vi utreder,
behandler og følger opp pasienter
– og at dette er vår fremste oppgave.

Ledere og ansatte skal selvsagt forholde seg til økonomiske rammer.
Og de skal strekke seg for å drive en
effektiv helsetjeneste. Men det
viktigste er altså at tjenesten er god
– at folk overlever, blir friskere eller
mestrer livet bedre.
Ledelse handler også om å delta i den
offentlige debatten, forklare hva som
skjer og forsvare sine egne ansatte
mot urimelig kritikk. Men en leder
skal også tåle berettiget kritikk. Det
handler om å ta ansvar.
Jeg vil ha nær dialog med ledere i
spesialisthelsetjenesten om de vanskelige, men utrolig viktige oppgavene
dere er satt til å løse. Vi trenger å
møtes. Jeg tar initiativet.
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Tanker etter
Ofs vårkurs
Hva skal barnet hete?
”Havarikommisjon”?
Granskingskommisjon?
Snipp og Snapp’s redningspatrulje?
Mens vulkanaske fra Island lammet
all europeisk flytrafikk fredag 16.
april, fikk et syttitalls overleger med
seg en spennende og tankevekkende
debatt om hvordan feilbehandlinger
og alvorlige hendelser i helsevesenet
bør håndteres. Innlederne represent
erte et vidt spekter fra Grete Myhre,
leder av Statens havarikommisjon for
transport, til pårørende som fortalte
sterke historier om sorg, sinne og
skuffelse over et system de opplevde
som lukket og lite lydhørt.
Etter innledningene og debatten satt
kurskomitéen igjen med en sterk fornemmelse av at de fleste i salen var
overbeviste om at metodikken til
Havarikommisjonen for transport er
noe som helsevesenet kunne lære mye
av. I motsetning til påtalemyndigheten;
politiet, og Helsetilsynet, er Havarikommisjonen IKKE ute etter å fordele
skyld. Kommisjonens eneste oppgave
er å undersøke og kartlegge hvorfor
noe gikk galt, hva som var årsakene
og etterpå forslå forbedringer som kan
hindre at liknende hendelser skjer på
ny. Kommisjonen trer i kraft så raskt
som overhodet mulig etter at en ulykke
har skjedd, og all informasjon som
samles er taushetsbelagt.
Leder Grete Myhre mener at denne
taushetsplikten er helt vesentlig for å
få fram all informasjon. Informantene
skal være helt sikre på at opplysninger
de kommer med ikke kan brukes mot
dem seinere.
Margit Steinholt, Ofs styre og kurskomité
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Legeforeningens lands
26-28. mai 2010 holdt Legeforeningen sitt landstyremøte på
Soria Moria i Oslo uten forstyrrende askeskyer. Både formen
på den helsepolitiske debatten og en rekke saker varsler
at vi er inne i en endringstid.
Av Ofs leder Arne Laudal Refsum
135 stemmeberettigede delegater,
andre medlemmer, gjester og media
deltok på landsstyremøtet i slutten av
mai, denne gangen i godt vårvær og
uten vulkanutbrudd fra Island. Parallellt med vårt møte ble meglingen i
offentlig sektor avsluttet med enighet
i Stat og Oslo Kommune, mens det i
skrivende øyeblikk er streik i KS
hvor Akademikerne er innvolvert,
og sykepleierene streiker i Spekter
sykehusene.
Helsepolitisk debatt – ny form
En gledelig endring under dette
møtet var opplegget rundt den helsepolitiske debatten. Tidligere år har
dette vært alles kamp mot alle blant
delegatene for å komme på talestolen. Innleggene og spørsmålene til
paneldeltagerene har sprikt i alle
retninger, og ofte har statsråder gått
før de har svart på utfordringene.
Denne gangen hadde sentralstyret

valgt en annen form. Aslak Bonde,
kjent journalist og debattleder var
hyret inn, og fremsto meget godt
orientert om saksfeltet. Han klarte
å arrestere statsråder og stortings
representanter som vred seg unna
med politisk retorikk og velkjente
floskler. 8 representanter fra forskjellige organisasjonsledd hadde forberedte spørsmål, og det ble en veldig
god debatt. Jeg tror alle var fornøyd
med denne endringen, og jeg håper
den videreføres neste år. I tillegg til
mange av temaene nevnt under synes
det som om vi nå får politisk gjennomslag for faste stillinger for LISene.
Norsk sykehusplan
– og mer kvalitet
Etter at Overlegeforeningen på sitt
årsmøte i april (omtalt annet sted i
bladet) etterlyste en ”Norsk Sykehusplan” hvor fremtidig struktur på

styremøte i endringens tegn
sykehussektoren må ses i et helhetlig
og nasjonalt lys, fristilt fra kortsiktige
spareplaner i det enkelte regionale
helseforetak, har dette nå blitt Legeforeningens politikk. President
Torunn Janbu tok opp dette i sitt innlegg i debatten og spesielt Bent Høie
fra Høyre, leder av Helse- og omsorgskomiteen, etterlyste en slik plan i den
kommende nasjonale Helseplanen
som kommer 2011. Slik jeg tolket
debatten sluttet de andre politikerene
seg til dette. Det betyr at våre innspill
har betydning, men det er viktig å
opprettholde motstanden mot en
stykkevis og delt nedleggingsbølge og
funksjonsfordelingsvind i foretakene.
Det vil og må komme endringer, og
jeg spår at flere lokalsykehus kommer
til å bli nedlagt, men da som ledd i en
helhetlig plan hvor også kostnader er
klarlagt og investeringsmidler stilt til
rådighet. Politikerene sa seg også
enige i at økonomi til nå hadde vært
den enerådende styringsparameteren,
og alle etterlyste at også kvalitet kom i
fokus. Det har jo vært ett av sentralstyrets satningsområder at kvalitet og
arbeidsmiljø skulle bli likestilte styringsparametre sammen med økonomi, og det synes som om foreningen har fått gjennomslag for dette.
Les hva ministeren sier om arbeidsmiljø i lenken nederst på siden.

Turnus ut – Nybyrjarstillinger- tja
Turnustjenesten slik vi kjenner den i
dag kommer til å endre seg. Direktoratet har gjennom mange år latt kapasitetsspørsmålet fått utvikle seg uten å
treffe mottiltak, og det er nå et stort
behov for endring av den 50 år gamle
ordningen. Først foreslo de en 3 årig
løsning, nå har de kommet med forslag til en 2 årig tjeneste. Turnustjen
esten legges ned, og erstattes av
nybyrjarstillinger. Ylf hadde brukt
nesten 5 timer på å diskutere dette
på sitt årsmøte, men her var det så
mange som mente så mye, i alle fall
om nyanser av hva andre hadde ment,
at landsstyret brukte nærmere 7 timer
på dette. Vi finner ingen grunn til å
utvide tjenesten til 2 år, 18 mndr
synes nok. 12 mndr i sykehus og 6 i
kommunehelsetjenesten. Direktoratets ønske om å bruke turnusleger
som billig rekrutteringsarbeidskraft til
allmennpraksis blir avvist. Tjenesten
bør styres av kvalitetskrav og sjekk
lister, og gjøre turnuslegene kompetente i akutt indremedisin og kirurgi,
men åpner ellers opp for tjeneste i
andre spesialiteter. Det skal bli slutt
på loddtrekning, fra nå av skal studentene selv søke om tjenestested. Ingen
likte det nye navnet, hva med turnustjeneste eller basistjeneste.

Kontingentsystem
Av mer interne saker kan nevnes at
arbeidet med å få et nytt kontingentsystem i Legeforeningen synes å vinne
gehør. Man har sett at sekretariatet i
Oslo har tatt stadig større deler av
totalkontingenten, og ønsker nå å
prioritere de andre organisasjons
leddene. Ordningen med å søke om
ekstra midler fra avsatte potter til
dette har vært arbeidskrevende, og
vanskelig å fordele. Det går nå mot
en ordning hvor hovedforeningen vil
finansiere noen få kjerneoppgaver i
underavdelingene, deretter overlater
man til hvert organisasjonsledd selv å
bestemme størrelsen på kontingenten,
men innen maksimalgrenser. Dette vil
ansvarliggjøre foreningene, og årsmøtene vil kunne stille kritiske spørsmål
til styrene om pengebruken og aktivitetsnivået. Overlegeforeningen hilser
et slikt system velkommen.
Alt i alt et bra møte, men Soria Moria
er for lite for så store arrangementer,
dersom det ikke foretas endringer.
http://stortinget.no/no/Saker-ogpublikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2009-2010/
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Er Helse- og omsorgsdepartementet en

god eier av sykehusene?
Hvilket perspektiv på humankapitalen i sykehusene har eier? Det ettersøkes et verdiskapnings
perspektiv på sykehusene, der produktiviteten fremmes gjennom drift og langsiktig forvaltning av
de kompetanseressursene, som er institusjonenes viktigste aktiva.

Thomas Grünfeld, lege og forretningsutvikler

S

pesialisthelsetjenesten (sykehus
ene) er den største høykompetansenæringen i Norge, med vel 120 000
ansatte, hvor ca. halvparten har
høyere grads utdannelse, og ca. 2%
doktorgrad. I andel av samfunnets
løpende verdiskapning (fastlandsBNP) bruker vi nesten mest i verden
(ca 12%) på helse. Dette kan i og for
seg være greit, fordi vi er rike, men i
hht. OECD ligger vi på snitt i OECDlandene mhp. hva vi får igjen for
ressursene, og det er klare forbed
ringsmuligheter i helsesektoren i
Norge.
Etterspørselen etter helsetjenester vil
øke kraftig fremover. Derfor er det
påtrengende å spørre om hvordan vi
best forvalter spesialisthelsetjenesten.
Det oppleves trivielt å påpeke at den
viktigste innsatsfaktoren i høykompetansenæringer er humankapitalen,
dvs. kompetanse, samarbeidsevne og
motivasjon hos de ansatte. Imidlertid
ser det dessverre ut til at det er nødvendig å påpeke dette for eier.
Helse- og omsorgsdepartementet
(HOD) har i dag ulike ”hatter” overfor sykehusene: Som finansieringskilde er det ”bestiller og kjøper” av
tjenestene. Som eier av sykehusene
gjennom de regionale helseforetakene
(RHFene) utøver det eierrollen, dvs.
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sikrer at sykehusene fungerer som
”best mulige bedrifter”, og gjennom
helsetilsynet skal det sikres at tjenest
ene ytes forsvarlig og i hht. lovverk.
Under den helsepolitiske debatten ved
Legeforeningens Landstyremøte 27.
mai uttrykte helseminister StrømErichsen seg på en måte som gjør at
vi stiller spørsmål ved om HOD er en
god eier at sykehusene.
For det første uttrykte Strøm-Erichsen at ” Nå når sykehusene nærmer
seg økonomisk balanse er tiden inne
for å prioritere kvalitet”. For det
andre uttrykte hun at det er ”uakseptabelt at gravide leger mister jobben”
(eller ikke får forlenget engasjementer). Strøm-Erichsen virket tydelig
indignert over dette, men samtidig
fremstod det som at hun ikke helt
trodde det var slik fatt. Vi vil i det
følgende utdype hvorfor disse
utsagnene er foruroligende, sett i
lys av at departementet hennes
forvalter eierrollen.
En eier skal sikre at bedriften eller
institusjonen er mest mulig langsiktig
verdiskapende til nytte for brukere/
kunder, ansatte og eiere. Med verdiskapning mener vi bærekraftig produksjon i forhold til innsatsfaktorer,
og produksjonen kan man igjen se på
som produktet av volum og kvalitet.

Bærekraftighet betyr evne til omstilling, innovasjon og produktutvikling
slik at man ”gjør de riktige tingene”
og ikke ”spiser opp såkornet”.
Fire forhold er viktige for å kunne
agere som en god eier:
• Eierkompetanse: Forstår, og har
eier god nok informasjon om
bedriften gjøren og laden, og om
hva brukerne trenger og ønsker?
• Kapital/ ressursstyring: Kan eier på
en god måte allokere ressurser slik
at den langsiktige verdiskapningen
blir best mulig (Bør man satse på
bygninger, teknologi, fagkompetanse, ledelseskompetanse, organisasjonsutvikling, eller annet?)

•C
 orporate governance: Har eier
gode nok mekanismer og informasjon til å sikre best mulig ledelse
og at lovverk følges? Sikrer vi
adekvat ledelse i institusjonene?
•K
 omplementære ressurser: Kan eier
tilføre institusjonene kompetanser
eller andre ressurser som er til nytte
for institusjonen?
Når det er foruroligende at helse
ministeren først nå, ”som budsjettene
nesten er i balanse”, vil prioritere
kvalitet, kan det vanskelig forstås
annerledes enn at eier over siste 8 år
ikke har hatt et helhetlig perspektiv
på utkommet av sektoren, men sett på
den som et rent kostnadssenter. Uten
et verdiskapningsperspektiv er det
vanskelig å se at man har eierkompetanse, og 8 år er uakseptabelt lang tid
for å etablere denne. Vi tror også det
er viktig for motivasjonen til de
ansatte at de ikke opplever seg som
rene kostnader, men som aktive verdiskapere.
Riksrevisjonen publiserte i fjor høst
en bred gjennomgang av økonomi
styringen i sykehusene, der det sterkt
etterlyses et mer langsiktig perspektiv
og bedre dialog med de ansatte.
Manglende involvering av ansatte
og ledere fører til økte kostnader. Når
eier ikke har sikret at dette er etablert

tidligere, peker det også mot svak
forståelse for verdiskapningsperspektivet.
Det forhold at helseministeren ikke
er klar over at gravide leger ikke får
forlenget sine engasjementer er for
urolige av flere grunner: Dette for
holdet er godt kjent,- i Diskriminer
ings- og likestillingsombudets års
rapport for 2008 beskrives sågar
helsesektoren som en ”versting”.
Problemet forverres av en påfallende
stor andel midlertidige stillinger (ca.
50% av legene). Sykepleierforbundet
rapporterer at det samme problemet
gjelder deres medlemmer. Vi tror
på at helseministeren misliker dette
sterkt, og ønsker å gjøre noe med det.
Imidlertid er dette uttrykk for en
generell ukultur mhp. personalpolitikk,
og det viser sviktende corporate
governance. Det er tvilsomt at dette
har vært ukjent i departementet eller
i de regionale helseforetakene.
Ukultur mhp. personalpolitikk er
dårlig forvaltning av humankapitalen,
som er den viktigste innsatsfaktoren i
systemet. Dårlig personalforvaltning
leder til siste instans til redusert produktivitet. Noe tilsvarende ville neppe
bli akseptert fra styret eller eier i f. eks.
Statoil. Dette er godt dokumentert,
bl.a. gjennom Arbeidstilsynets opp

følging av sykehusene, ”God Vakt”
fra 2006.
Helseministeren kan muligens hevde
at hun kun har sittet syv måneder i
jobben, men gitt det hyppige skifte
av ministre, selv med en regjering i
posisjon, må denne type eierrolle
institusjonaliseres profesjonelt overfor landets største høykompetanse
industri. HOD har som eier ikke
lykkes å utvikle en moderne arbeids
giverideologi, og ansvarsforskyvning
er satt i system.
Man kunne tenke seg en modell der
eierskapet til sykehusene, gjerne
gjennom RHFene, ble overført til
Næringsdepartementet. De har en
annen tradisjon for å fokusere på
langsiktig verdiskapning, da de for
valter eierskapet til mange stats
institusjoner, som er tilført dem fra
sær-departementene. HOD kunne så
fokusere på sine andre roller som
innkjøper/ finansieringskilde, og som
regulator gjennom Helsetilsynet.
Sannsynligvis ville det også gjøre det
enklere for HOD å ikke måtte forvalte for mange hensyn som er i
konflikt med hverandre. Bedre drift
vil jo gi HOD ”mer helse for hver
krone”.
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Norsk overlegeforenings lederstipend 2010 – Utlysning

Formål
Norsk overlegeforening (Of) arbeider for at overleger vil ta på seg og bli værende
i lederfunksjoner. Of vil i den kommende periode som ett av flere tiltak prioritere
lederutdanning og lederutvikling.
Ofs landsrådsmøte 23.04.2009 vedtok i forbindelse med behandling av budsjett for 2010
å øremerke kr. 300 000 av egenkapitalen til å etablere en ordning med lederstipend til
videreutdanning og etterutdanning for ledere etter retningslinjer som godkjennes av styret.
Ordningen er en prøveordning som vil bli evaluert årlig.
Stipendkomite
Stipendkomiteen består av 2 representanter fra Ofs lederutvalg og en fra Ofs styre.
Stipendkomiteen vurderer søknader fortløpende og gir tilbakemelding til styret når stipend
er innvilget. I tvilstilfeller kan søknader legges fram for styret til endelig avgjørelse.
Kriterier for å søke stipend
• Lederstipend er et tilbud til medlemmer av Norsk overlegeforening
• Det kan søkes stipend både for lederutdanning som gir studiepoeng og annen lederutdanning.
• Program med bekreftelse på opptak må vedlegges utfylt søknadsskjema.
Alternativt kan det søkes stipend som innvilges under forutsetning av senere opptak.
• Leger som innehar lederstillinger og andre som har interesse for ledelse og/eller innehar
tillitsvalgtverv kan søke.
• Mulighet for dekning hos arbeidsgiver må være forsøkt, slik at stipendet fra Of blir et
supplement. Det fokuseres i denne sammenheng på arbeidsgivers ansvar når det gjelder
etter- og videreutdanning for leger i lederstillinger.
• Totalbeløpet er begrenset oppad til kr. 30.000 i dokumenterte utgifter.
• Stipendet skal primært dekke kostnader/avgifter til selve lederutdanningen/lederkurset.
• Søknad om dekning av eventuelle reiseutgifter og hotell, må skje på grunnlag av
dokumenterte faktiske kostnader. Søkere vil få beskjed senest 2 måneder etter søknadsfristen.
Mottak av stipend forutsetter:
• Bekreftelse på gjennomført utdanning/kurs.
• Innsendelse av utfylt sluttrapport i samsvar med vedlagt sluttrapportmal.
Eventuelle spørsmål kan rettes til Norsk overlegeforenings sekretariat ved
Signe Gerd Blindheim tlf. 23 10 91 58. Søknader med vedlegg kan sendes på e-post til
signe.gerd.blindheim@legeforeningen.no
Øvrig informasjon og søknadsskjema etc.: http://www.legeforeningen.no/id/156497.0
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Kreftbehandling, ventetider og kvalitet

– og Prioriteringer!
Tilsynsdirektør i Statens Helsetilsyn
svinger seg for tiden. I et oppslag i
Dagens Næringsliv 4. juni er konklusjonen klar: Risikonivået er for høyt,
og forbedringspotensialet betydelig.
•F
 orsinkelser i diagnostikk er den
viktigste faktoren
•V
 entetider, og manglende offentlighet omkring disse
•S
 vikt i informasjonsutvekslingen
•D
 årlig koordinering mellom partene
•M
 anglende komplikasjonsregistrering
•O
 verbehandling av pasienter med
langtkommen kreftsykdom
Han foreslår nå at ventetider for diagnostisering og behandling skal gjøres
offentlig tilgjengelig sammen med
antall behandlinger sykehuset gjennomfører, og f.eks 30 dagers mortalitet.
Både i denne artikkelen og på ledersamling for Helse Sør-Øst 6. juni slår
han fast foretaksstyrenes ansvar når
det gjelder å ha oversikt over kvali
teten på behandlingen som ytes:
Styremedlemmer som ikke leser tilsynsrapporter er direkte medansvarlige for
avvik og eventuelle skader eller dødsfall
som følge av uforsvarlig drift, sa Hanssen i følge nettsidene til Helse SørØst.
Både fra departementalt hold og
fra Helsedirektoratet var svarene
nølende, med at pasientgruppen skal
komme raskt til behandling, derfor
trenger man ikke ventelistetall på
dette. Høyres Bent Høye var raskt
ute og støttet forslaget.

Uten at Overlegen skal påta seg noe
lederposisjon i denne saken så er det
på sin plass å nevne at dette tok vi opp
i desember 2008: Skal sykehusvise
rapporter offentliggjøres? Det var den
gang diskusjonen omkring Nasjonalt
register for leddproteser, men de
prinsippielle sidene ved diskusjonen
er de samme: Hvordan sørger vi for
at man sammenligner likt med likt?
Hva med akutt kontra elektivt, hva
med 1.linjes sykehus kontra 3.linjes
henvisningssykehus som får alle residivene eller pasienter med mer alvorlig grad av kreft osv. I Overlegen
1-2009 tok vi opp Volum kontra kvalitet, og tok der til orde for audit som
et verktøy, hvor alle avdelinger må ha
oversikt over egne resultater, og sammenligne dette med offentlige konsensus om hvor resultatene skal være.
De som er for dårlige må enten treffe
tiltak innen kort tid for å bedre resultatene, eller slutte med behandlingen.
Dersom jeg var «Helseminister for en
dag» ville dette være en av mine beslutninger. Det vil jo også kreve komplikasjonsregistrering, og dermed at IKTverktøyet vi tilbys tilpasses våre behov
som klinikere. Ingen epikrise vil da bli
godkjent uten at legen må svare på
kontrollspørsmålet: Skal det registreres
komplikasjoner på denne pasienten?

Av Ofs leder Arne Laudal Refsum
Samtidig har Helsedirektør Bjørn
Inge Larsen dratt i gang en diskusjon
om prioriteringer i helsevesenet. I
fremtiden vil hjertesviktpasienter,
kreftsyke og KOLS-pasienter nektes
effektiv behandling fordi det er for
dyrt. Det vises til at i Storbritannia
nektes pasienter behandling som
overstiger 425.000 kr hvert år, og at
en slik grense er på vei hit også. Helseministeren er skeptisk til utspillet.
Hun frykter at pasienter kan bli engstelige og at man må se hver pasient
individuelt. Det er interessant at
Helsedirektøren går ut med et slikt
utspill uten at det er forankret hos
ministeren først. Debatten er viktig.
En ting er hva vi har eller ikke har råd
til som samfunn, noe annet er måten
vi skal bruke for å gjennomføre en slik
innstramming av praksis. Den vil sette
både politikere og byråkrater, men
etter hvert også oss klinikere på en
reise ut i etikkens vanskelige grenseområder. Klarer vi å være prinsippielle
uten å bli skjematiske, kun se regler
uten å se mennesket? Det tegner til
å bli en spennende debattsommer.
Mitt ønske er at dere som kompetente
meningsbærere kaster dere ut på.
Bidra med klinikerenes sunne til
nærming. Lykke til.

Link til artikkelen i Dagens Næringsliv 4.juni
http://www.dn.no/forsiden/politikkSamfunn/article1911373.ece
Link til informasjon om ledersamling i Helse Sør-øst:
http://www.helse-sorost.no/modules/module_123/proxy.asp?I=1898&C=15&D=2
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av Signe Gerd Blindheim,
fagsjef i FHR / sekretariatsleder i Of.

r:
l og sva

Spørsmå

Ferie og sykdom

Generelt om feriefritid
Etter ferieloven har alle arbeidstakere
krav på 25 virkedager ferie hvert år,
altså fire uker og en dag, jf ferieloven
§ 5 nr 1. Ferieloven bruker begrepet
"virkedager". Virkedager etter ferie
loven er alle dager som ikke er søn
dager eller lovbestemte helge- eller
høytidsdager. Dette betyr at en ferieuke tilsvarer 6 virkedager, jf ferieloven
§ 5 nr 4.
I tillegg til de lovfestede 25 virke
dagene, følger det av overenskomstene rett til en femte ferieuke. Denne
uken kalles avtalefestet ferie. Ferie
etter ferieloven og avtalefestet ferie
utgjør tilsammen 30 virkedager og
da slik at den avtalefestede ferien
defineres som 5 virkedager.
Arbeidstakere som fyller 60 år innen
1. september i ferieåret, gis etter
ferieloven § 5.2 ekstraferie på 6 virkedager. Deles ekstraferien, kan arbeidstaker bare kreve å få fri så mange
arbeidsdager som vedkommende
normalt har i løpet av en uke.
Arbeidstaker som arbeider på søn
dager, kan kreve å få arbeidsfri enten
på søndag som faller umiddelbart før
ferien, eller på søndag umiddelbart
etter. Dette gjelder likevel bare ved
avvikling av ferieperiode som omfatter
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minst 6 virkedager. Arbeidstaker kan
kreve at tiden fra arbeidets avslutning
før ferien til det påbegynnes etter
ferien skal utgjøre til sammen minst
16 timer i tillegg til feriefritiden etter
bestemmelsene ovenfor. Dette gjelder
likevel bare ved avvikling av ferie
periode som omfatter minst 18
virkedager, ferieloven § 5 nr 5).
Hva skjer hvis man
er sykmeldt før ferien tar til?
Det følger av ferieloven § 9 (1),
første ledd at arbeidstaker som blir
helt arbeidsufør før ferien, kan kreve
at ferien utsettes til senere i ferieåret.
Kravet må dokumenteres med lege
erklæring og fremsettes senest siste
arbeidsdag før ferien skulle begynt.
Hvis man er sykmeldt mindre enn
100 %, vil denne regelen ikke komme
til anvendelse. En sykmelding, for
eksempel i 50 % like før ferien, vil
ikke gi rett til ny ferie på et senere
tidspunkt i ferieåret.
Hva skjer hvis man
blir syk i løpet av ferien?
Dersom man har vært arbeidsufør
i minst 6 virkedager (1 uke) i ferien,
kan man etter ferieloven § 9 (1),
andre ledd kreve at et tilsvarende
antall virkedager ferie utsettes og gis
som ny ferie senere i ferieåret. Et slikt

krav må dokumenteres
med legeerklæring og
fremsettes så raskt som
mulig (“uten ugrunnet opphold”) etter at arbeidet er gjenopptatt. Hvis man unnlater å gjøre
dette, vil man miste retten til utsettelse av ferien.
Hva skjer hvis feriefritiden ikke
blir avviklet innen ferieårets utløp?
Det følger av ferieloven § 9 (1), tredje
ledd at hvis arbeidsuførhet medfører
at feriefritid ikke blir avviklet innen
ferieårets utløp, kan arbeidstaker
kreve å få overført inntil 12 virkedager
ferie til det påfølgende ferieår. Krav
om overføring må fremsettes innen
ferieårets utløp.
Når det gjelder avtalefestet ferie,
følger det av overenskomstene at
denne ferien ved skriftlig avtale
mellom helseforetaket/sykehuset og
den enkelte kan overføres helt eller
delvis til neste ferieår.

FaMe

«Kom tilbaka til mig, Medicinen»
Det er mai, men ennå ikke vårlig i skrivende stund. Kanskje noe av
temperaturen fra alle endingsprosessene i vårt helsevesen kunne
overføres til naturen. Da er jeg sikker på at det ville knoppe seg
på trærne - for her går det sannelig en kule varmt for seg!
Og vi er ikke alene - det samme skjer i ”land som det er naturlig
å sammenligne seg med”.
Med min ”svenske” bakgrunn leser jeg
med glede Läkartidningen, og finner
der, særlig i den siste tiden, leseverdige
artikler som reflekterer over de prosess
ene vi er inne i. Vi pleier jo å si at det
svenskene gjør - det kopierer vi etter en
tid - gjerne når de er på vei til å snu??
Uansett - nylig reflekterte doktor Karin
Stenfelt ved ØNH-avdelingen i Lund/
Malmø (ja, det stemmer, de er de neste
for tur mht sammenslåing) under tittelen
”Kom tilbaka til mig, Medicinen”
(30/3/10) over hva som hadde skjedd
med hennes kjære medisinske praksis;
”husker du hvordan vi hadde det, hvordan vi følte nytte over det vi gjorde, du
og jeg, hvordan vi lengtet etter oppnåelse
- mens du nå bare bryr deg om bunnlinjen, produktivitet, og mumler om penger. Hvor er idealene blitt av?” Store
ord, men bare det - ingen gjerning.
Noe tid senere refereres et doktorgradsprosjekt (27/4/10) ved svensk-koreanske
Soki-Choi, som i ung alder var en meget
suksessfull næringslivsleder innen IT,
men som ”sadlet om” da hun kom i kontakt med helsevesenet. Hun holder på å
avslutte et doktorgradsprosjekt om fusjonen Karolinska-Huddinge i Stockholm
ved Medical Management Centrum på
Karolinska, pt. ved Harvard for å avslutte
graden. Hun sier at New Public Management, som jo ligger bak det vi nå opplever både i næringsliv og overført til
helsevesenet, sjelden gir gevinster:
”Fusjon etter fusjon, data etter data, viser
at man faktisk ikke oppnår de oppsatte
målene for en fusjon, verken økonomisk

eller i behandlingskvalitet. I næringslivet
ser vi at tre av fire fusjoner er mislykket,
i helsevesenet kan vi dra det ennå lengre.
Det virker som mange bare følger en
trend, men en trend er ingen tilstrekkelig
grunn til å gjøre en slik gjennomgripende forandring som berører så mange,
både personale og pasienter”. Denne
svære fusjonen ble vedtatt av bystyret i
Stockholm med EN stemmes overvekt
den 31. desember 2003, dagen før den
skulle iverksettes! Nå har en bestemt å
bygge et helt nytt gigantsykehus for å
forene de to!!
Den 10. mai refererer LT en under
søkelse som oppsummeres med at ”IT
sparer 20 minutters arbeidstid”, men
systemene er blitt mer og mer innfløkte
å lære seg og pasientsikkerheten synes
dårligere. Organisasjon har ikke ”fulgt
med, slik at alle opplever mindre og
mindre tid til pasientene. Hva skjer?”
Og tilslutt: overlege Olle Hollertz,
psykiater fra Kalmar, som filosoferer om
”Läkaryrkets existensiella kris”, om
hvordan det i takt med den offentlige
sektorens økning har ført til at medisinen
mer og mer har blitt som et ”tjänstemannayrke”. Ingen våger lengre å si at legeyrket skulle være et ”kall”, noe som en gang
i tiden var en selvfølge. Vi er på vei mot et
”manualstyrt helsevesen”, der resultatet er
at legen mister sin frihet til prisen av økt
trygghet-og få vil protestere mot en slik
dreining. Dette diskuterer han, synes det
er beklagelig -trygghet fremfor individuell
”kunst”, individuell yrkesutøver kontra
funksjonær. Tanker å tygge på!

Det planlagte møtet for de fagmedi
sinske foreningene den 27. april måtte
avlyses pga ”asken fra Island”. FaMe og
Fagavdelingen hadde satt sammen et
godt program, der general-sekretæren
og presidenten ville oppdatere oss på
viktig helsepolitikk i foreningens fokus.
Kunnskapssenteret ønsket å gi ytter
ligere informasjoner både om nasjonal
sikkerhets-kampanje og rammeverk for
et nasjonalt indikatorsystem. FaMeledelsen ønsket å fordype forsamlingen
ytterligere i det viktige folkehelsear
beidet mht overvekt, som vi mener de
fagmedisinske foreningene bør delta i
og være frontfigurer for.
Her hadde flere av medlemsforeningene
meldt inn saker. Norsk Forening for
Gastrointestinal Kirurgi var bekymret
for hva som vil skje når LIS-stillinger blir
faste. Ville faste stillinger "proppe"
utdanningssystemet. Vil folk flytte etter
ferdig spesialitet? Dette ble jo fremsatt i
debatten på landsstyremøtet i 2009,
mange har påpekt at systemet fungerer
bra i vårt naboland der de fleste Landsting praktiserer dette. Vi hadde invitert
lederne for Ylf og Of for å høre deres
mening om dette, et år etter vedtaket i
Bodø, men det måtte altså avlyses.
Emnet førte rett til det innmeldte
bidraget fra Melanie E. Huyn fra Norsk
Barne- og Ungdoms-Psykiatriske ForOVERLEGEN 37

FaMe
ening, som sammen med Ylf-leder
Hege Gjessing hadde utført en liten
kartleggingsundersøkelse av hvordan
LIS'enes spesialisering fungerer, med
forslag til flere forbedringstiltak. Her
kunne vi fått hørt hvor skoene trykker,
dette presenteres senere og vi regner
med å høre mer om det på Soria Moria.
Som mange har lagt mer til har Jannicke Mellin-Olsen vært svært aktiv i
det siste mht " IT-systemers feilbarlighet", særlig relatert til pasientsikkerhet
og kvalitet. Det har ledet til avisdebatter
og Stortingsinterpellasjoner. Kunnskapssenteret og Nasjonal Enhet for
Pasientsikkerhet har også påpekt dette
og har henvist til flere offentlige dokumenter som er sendt fra NEP ila de
siste årene uten tiltak fra offentlige
myndigheter. I mine øyne er dette svært
brennbare saker som medisinere må
diskutere, kommentere og handle etter.
Endelig har Barnelegeforeningen
bekymringer om de problemene deres
pasienter av ymse kategorier har i møtet
med voksenmedisinen. Flere og flere
barn, som tidligere ikke ville ha overlevd, vokser nå opp og møter et helse
vesen som i varierende grad er rustet til
å møte de spesifikke medisinske utford
ringene livet gir dem. Disse problemene
involverer mange spesialiteter, og barnelegene har skissert et tverrfaglig prosjekt
for å forbedre dette livsløpet.
Dette kunne altså ha blitt en innholdsrik faglig dag, med mye kunnskap,
debatter og kanskje "friske fraspark",
men naturkreftetene nektet oss det;
like uforutsigbare som myndighetenes
helseøkonomiske og fusjonsformidlende
styring i disse tider.
Vi får gi oss tid til det og mer til på
Soria Moria. Senere vil vi treffes på
Ledermøtet til høsten, og i tillegg vil
vi arrangere et "høstmøte" tilsvarende
fjorårets og det nettopp avlyste.

Rolf Kirschner
Leder FaMe
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Revmatologi – faglige frem
Revmatiske sykdommer kan spores
tilbake til de egyptiske mumier, i alle
fall dersom en tar i bruk moderne
bildediagnostiske metoder. Norsk
revmatologisk forening blir ”bare” 75
år i 2012. Først ved overgangen til det
21. århundret ble de terapeutiske
mulighetene vesentlig forbedret. De
biologiske legemidlene ble tatt i bruk
av mange pasienter med psoriasis-,
vanlig leddgikt og Bechterews sykdom. Både forskning og klinisk erfar
ing dokumenterer legemidlenes gode
nytte for pasientene. De opplever
mindre smerter, langsommere
ødeleggelse av ledd, bedre funksjon
og livskvalitet og for mange også økt
arbeidsevne. Ikke minst det siste er
noe myndighetene etterspør, da kostnadene knyttet til legemiddelbehandlingen er økt kraftig og utgjør en
utgift på over 1 milliard kroner. Fra
å være et fag som anvendte lite virksomme legemidler kombinert med
ulike ikke medikamentelle behandlingsmetoder, mye operativ behandling og lange og mange sykehusopphold, er faget i dag i økende grad
”poliklinisert”.
Hvilken betydning har endringene for
arbeidet i norsk revmatologisk forening? Kostnadskrevende fremskritt
stiller økende krav til dokumentasjon
av både klinisk nytte og kostnadseff
ektiviteten. Derfor har foreningen i
flere år arbeidet for å få etablert et
kvalitetsregister for biologiske legemidler. Etter år med påvirkningsarbeid og venting på myndighetenes
arbeid med fornying av sentrale helseregistre, har de regionale helseforetakene for 2010 fått i oppdrag å etablere
et register for biologiske legemidler,
riktignok ikke bare for revmatiske
sykdommer. Med et samlet fagmiljø i
ryggen, er dette foreningens høyest

prioriterte sak å få realisert i løpet av
2010-11. En egen arbeidsgruppe er
oppnevnt av styret og jobber med
konsept, innhold og mulig samarbeid
med andre fagmiljøer som også forskriver biologiske legemidler. Vi er
sikker på at et godt ”designet” kvalitetsregister, som de for øvrig i mange
år har hatt i Danmark og Sverige, skal
bidra til at behandlingen blir enda
bedre. Fagmiljøet ønsker svar på klin
iske utfall, mens myndigheten kanskje
er opptatt av kostnadsspørsmål og
likeverdig fordeling av helsetjenester.
Med smart tenkning jobber vi for at
begge hensyn kan forenes. Til arbeidet har vi fått god støtte, ikke minst
økonomisk av Legeforeningen. Det
er vi svært fornøyd med.
Forskning har frembrakt mye ny
kunnskap om hvordan de inflammatoriske sykdommene bør følges opp.
Utfordringen har vært å overføre
vitenskapelig brukte verktøy til bruk
i klinisk praksis. Stikkordene er målrettet behandling, strukturert opp
følging og dokumentasjon. Inn føring
av denne målrette arbeidsmetoden er
en av satsingsområdene i foreningen i
årene som kommer. Integrering av
prinsipper som ivaretar pasientrettigheter som medbestemmelse, målstyrt
behandling, skal gi objektivt dokumenterbare behandlingsresultater og
pasientene bedre livskvalitet. Arbeidsmetoden skal bevisstgjøre legen om at
behandlingen må endres eller justeres
dersom fastsatte mål ikke oppnås.
Målet er komplett objektiv og pasientopplevd undertrykkelse av symptomer
og sykdomstegn. Moderne biologiske
legemidler har gjort utviklingen av en
slik arbeidsmetode mulig. I tillegg har
et, av en entusiastisk kollega, spesialdesignet IT-program, i økende grad
blitt innført ved revmatologiske
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skritt i det nye tusenåret
avdelinger for å samle inn informa
sjonen strukturert og samtidig gi data
til kvalitetssikring og forskningsformål. Dette er betydelige fremskritt,
som etter hvert bringer faget bort fra
tradisjonell, narrative journalføringen
og dokumentasjon, og i tillegg også
blir et alternativ til den besværlige
talegjenkjenningen som noen sykehus
har tatt i bruk. Arbeidet for bedre
IKT- systemer er noe foreningen og
flere av foreningens medlemmer er
involvert i ulike sammenhenger. Foreningens strategi er å påvirke utvikl
ingen av morgendagens IKT-systemer
og mer papirløse arbeidsmetoder.
Faglige og organisatoriske endringer
har ført til at målene og planene for
gjennomføring av spesialistutdann
ingen må omarbeides. En gjennomgripende revisjon at målbeskrivelse
og sjekklister er på trappene. Vi skal
fortsatt utdanne kompetente revmatologer som med begeistring skaffer seg
de nødvendige ferdigheter og kunnskap, men på en noe annen måte. I
tråd med mer målrettet behandling,
må utdanningen også gjøres mer målrettet. Fra hovedvekt på tjenestetid,
ønsker vi å legge mer vekt på innholdet og styre utdanningen i større grad
etter oppnådde kunnskaper og ferdigheter basert på sjekklister og tydelige
læringsmål. Vi ønsker også at det for
det avdelingene bør utarbeides sjekklister i forhold til hva de kan tilby av
utdanning og kvaliteten på utdanningen. En slik omlegging mener vi også
skal bevisstgjøre arbeidsgivere til å
prioritere utdanning og opplæring
og ikke bare produksjon. Langsiktig
investering i kunnskap skal lønne seg
og føre til en bærekraftig utviking av
helsetjenesten. ”Poliklinisering”
og funksjonsfordeling har ført til at
avdelingers muligheter til å gi en

 elhetlig utdanning er blitt mindre og
h
dermed ført til en svekkelse av målet
om å utdanne bredt skolerte spesialister. Derfor er arbeidet med å tilpasse
spesialistutdanningen en høyt prioritert oppgave. Foreningen støtter
prinsippet om i hovedsak faste LISstillinger, men har ikke endelige svar
på hvordan faste stillinger kan forenes
med god spesialistutdanning, en
utfordring vi vil bidra til å løse.
Foreningen har en mangeårig tradisjon med å samarbeide med Norsk
Revmatikerforbund. Vi har 2 årlige
møter for å drøfte felles saksområder
og tiltak for å fremme og påvirke
utviklingen for pasienter med revmatisk sykdom. Det siste året har Samhandligsreformen vært prioritert. I
dette arbeidet har også Norsk forening for Allmennmedisin vært med.
Partene har en felles forståelse av at
det må bli en balansert utvikling
mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. Begge parter mener at
fokuset på tidlig og riktig diagnose
er viktig. Arbeidsfordelingen blir
tidlig gjenkjennelse av symptomer
hos fastlegen og rask henvisning til
spesialisthelsetjenesten som må
utbygges med tilstrekkelig kapasitet
og et tilbudet som blir likeverdig i
hele landet. Rehabilitering kan
derimot i større grad bli en oppgave
for primærhelsetjenesten.
Pasientforeningenes ofte gode kontakter med det politiske miljøet og på
områder med omforente strategier og
mål ser vi små, men likevel resultater i
forhold til økt forståelse for revmatik
ernes situasjon og revmatologiens
underdimensjonering i forhold til å gi
et kvalitativt og kvantitativt god tilbud. Et annet område er å bidra til
større forståelse for at pasienter med

behov for kontinuerlig oppfølging
har behov for tydeligere pasientrettigheter og ikke bare forutsettes å bli
ivaretatt på en forsvarlig måte av en
underdimensjonert spesialisthelse
tjeneste.
De siste årene har aktiviteten i foreningen økt betydelig, som også har ført
til ekstramidler fra Legeforeningen.
Påvirkningsarbeid er strevsom og
usikker prosess, men som vi gjennom
samarbeid har tro på vil bringe resultater.
I mai var foreningen vertskap for den
33. Skandinaviske kongressen i revmatologi i Grieghallen i Bergen. En
faglig, sosial og teknisk vellykket kongress, grundig planlagt av det revmatologisk miljøet ved Revmatologisk
avdeling, Haukeland Universitets
sjukehus. Kongressen var en milepæl
som nå er historie og som miljøet er
stolte av ble vellykket.

Erik Rødevand,
leder i Norsk revmatologisk
forening
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