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Kjære 
kolleger
Dette nummer av Overlegen handler  
litt om utdanning – av neste generasjons 
spesialister. Det er grunn til å tro at 
premissene for denne helt grunnlegg-
ende delen av vår virksomhet er i 
 endring. Mye er endret allerede. Det 
bør hele tiden endres, for å gjøre den 
bedre. Det å ”gi faget videre” er noe vi 
alle deltar i, hver på vår måte – noen har 
et særskilt undervisningsansvar, andre 
gjør jobben og viser med det hvordan 
ting skal gjøres.

Den virksomheten er selve nerven i vår 
virksomhet – ved siden av det å tjene de vi 
er til for – pasientene.  Finner ikke kunn-
skaps- og erfaringsoverføring sted, dør 
faget og pasient ene – vi alle bærer følg-
ene! Det skjer heldigvis ikke, vårt kolleg-
ium preges av entusiaster som elsker sitt 
fag og villig lærer det bort – til interes-
serte studenter og yngre kolleger. Jeg tror 
ikke dette er mye  annerledes enn før.

Uansett tema vil faglighet og beting-
elsene for lege/pasient forholdet, selve 
yrkesutøvelsen være aktuelt å fokusere 
på. Jeg har derfor tatt med en artikkel  
av filosof A J Vetlesen som beskriver  
erfaringer fra andre yrkesgrupper der 
det mellommenneskelige er sentralt 
– erfaringer med endringer utenfra som 
er parallelle til vår hverdag. Han ana-
lyserer hvordan det som for oss oppleves 
som et moralsk problem, for politikere 
og ledelse er mer et organisatorisk pro-
blem; det blir  tydeligere hva som er 
motsetningene. Den er klippet fra 
”Sykepleien” med tillatelse og anbefales.    

”Kvalitetsmodell” er et målstyrings-
verktøy som vekker bange anelser hos 
mange. Igjen et honnørord som Ala en 

trojansk hest medfører omkastninger, 
tidkrevende arbeidsgrupper og nye 
 skjemata og prosedyrer i praksis. En 
riktig inkarnasjon av det man ikke helt 
føler seg hjemme i for å si det slik. Det 
er jo ikke det at man ikke vil ha kvalitet 
– det har man alltid strevet etter og 
lenge før de ”sist-ankomne” kastet seg 
over temaet med sine verktøy og beslag-
legger ytterligere deler av vår arbeidstid. 
Jon Helle har sett på den danske model-
len som i mindre grad synes å være til 
for politikere og byråkrater enn den 
tilsvarende norske.

Det er nok av utfordringer og de 
 kommer jevnt – tempoet gjør det 
 vanskelig å være tilstrekkelig oppmerk-
som på følger endringer kan få, man må 
derfor problematisere og debattere. Eier 
har ikke samme interesser som den 
medisinsk faglige profesjon – det er gan-
ske opplagt og lite oppsiktsvekkende. Vi 
kan også beskyldes for først og fremst å 
se våre egne behov, men for de fleste av 
oss gjelder at vi står i en hverdag i end-
ring og som vi har stadig mindre kontroll 
over – men samtidig er ansvarlige for! Vi 
kommer oftere ”i heisen”, helseves enet 
er et takknemlig bytte i media. 

Vår arena, sykehusene, utsettes for 
store endringer – noen helt nødvend ige, 
andre faglig tvilsomme og bare økono-
misk motiverte. Vi har en stund latt oss 
fortelle at ledelse er et helt eget fag og 
derfor havnet mer i bakgrunnen i styring - 
en av disse prosess ene. Det mangler ikke 
på engasjement i korridorene, i lunsjen, 
over operasjonsbordet – men, det hjelper 
lite om det ikke tas videre. Forblir det 
der, gjærer det bare som en ”klage og syte 

– kultur”, noe som forsurer arbeids dagen 
og er ødeleggende for alle. 

Det er derfor nødvendig for oss å 
gjøre oss gjeldende i debatten, være den 
faglige garantisten, si fra når omorgani-
seringer åpenbart medfører et dårligere 
tilbud for pasientene. 

Vi må ikke stille vårt lys under en 
skjeppe – det er ikke sant at ledelse  
er et eget fag som kvalifiserer til å lede 
hva det skal være – det er en tros- retning 
og ikke noe mer. Vi må derfor gjøre oss 
gjeldende. 
 

I Overlegen har vi i flere nummer nå fokusert 
på OUS-prosessen, noen vil mene for mye. 
Til vårt forsvar kan vi si at denne prosessen 
omfatter mer enn 20% av alle sykehuslegene i 
Norge. Dessuten – filosofien bak og de vedtak 
som gjøres, kan danne presedens for resten av 
Helse-Norge, derfor er den interessant for 
flere enn de som sitter på med karusellen. 

Det er derfor gledelig at Tidsskriftets 
redaktør bringer en meget klar og velformu-
lert leder med utgangspunkt i det hun opp-
levde av frust rasjon blant kolleger og tåketale 
fra driverne av prosessen. Jeg sikter til hennes 
leder i nummer 17 med oppfølger på nettet: 
”Faremelding: Understrømmer”. Det er klar 
melding dette, og analysen av maktspråket i 
denne prosessen er god. Vi gleder oss over at 
Tidsskriftet med sin uten sammenligning 
større ”leserflate” også nå tar opp dette og 
dermed bekrefter Ofs 
problematisering av 
denne meget omfat-
tende og risikable 
omorganiser ing.  
Gratulerer til   
Charlotte Haug.



D et har vært en tung start på 2010 
for sykehusene. Den ene ”skan-

dalesaken” etter den andre har versert 
i media og direktører har tatt sin hatt 
og gått. Mange av sakene er fortsatt 
under granskning av et eller annet 
tilsyn og/eller politi, slik at jeg mener 
på ingen måte å forhåndsdømme 
noen.

Ventelistesaken ved sykehuset Asker 
og Bærum har på en urettferdig måte 
vært med på å svekke omdømme til 
hele det nydannede Vestre Viken. Selv 
om jeg tror at mange sykehus fikk et 
spark bak til å gå gjennom egne ven-
telister, og rydde opp i disse før det 
ble offentlig skandale, så bærer denne 
spesielle saken preg av, dersom man 
skal tro media, en aktiv og bevisst 
omgåelse av regelverket for å unngå 
brudd på behandlingsgarantien. 
Hvorfor? Jeg tror ikke dette har med 
økonomisk gevist eller tap, men det 
har med omdømmebygging å gjøre. 
Et sykehus med korte ventelister og 
ingen brudd på behandlingsgarantien 
fremstår som veldrevet og vellykket. 
Man har kanskje gitt styre og eier et 
glanset bilde av virkeligheten, i stedet 
for å fremvise behovet for mer ressur-
ser. Er det slik at utvelgelsen av ledere 
gjør at vanskeligheter blir tildekket 
før rapportene går videre oppover i 
systemet? Direktøren gikk, som om 

Helse som handelsvare

AV oVerlegeforenIngens leder
 Arne lAudAl refsum

det hjalp noe. Sykehuset var visstnok 
ISO-sertifisert rett før skandalen duk-
ket opp. Er det dette man kaller Kei-
serens nye klær?

Nordlandssykehuset mistet også sin 
direktør. Han visste mer om operasjo-
nene som var foretatt til tross for at 
Helse Nord hadde foretatt en funk-
sjonsfordeling av denne typen opera-
sjoner til universitetssykehuset. Kli-
nikksjefen gikk også, og våre overle-
gekollegaer som hadde utført opera-
sjonene ble hengt ut med navn og 
bilde i riksdekkende medier, mens 
Helsetilsynet enda ikke hadde fått satt 
ned noen granskningsgruppe. Til og 
med helseministeren var med på for-
håndsdømmingen av våre kollegaer. 
Det hele bar preg av en offentlig hen-
rettelse. Det er sikkert noen journalis-
ter som kan få en ”skup-pris”, selv om 
det kanskje viser seg at pasientene har 
fått den rette behandlingen, indikasjo-
nene har vært riktig stilt og komplika-
sjoner riktig håndtert. Som fagsjef  
Jan Norum i Helse Nord uttalte: 
Dette dreier seg om et brudd på 
interne regler, ikke noe lovbrudd. 
Men hva er det som får et sykehus  
til å bryte reglene på denne måten? 
Har prosessene i regionen omkring 
funksjonsfordelingen vært gode nok 
og inkluderende nok, eller har de 
virket som diktat ovenfra med ferdig 

trukkede konklusjoner? Det gjør ikke 
regelbruddet mer akseptabelt. Er 
 prestisjekampen mellom sykehusene 
så sterk? Pasientene og helsetjenesten 
er tjent med at vi ”konkurrerer” på 
kvalitet, men det kan ikke gjentas ofte 
nok at helsetjenester er ikke noen 
ordinær handelsvare.

Når staten overtok de tidligere fylkes-
eide sykehusene i 2002 var det på 
slutten av New public Management-
perioden, hvor Margaret Thatcher  
og Ronald Reagan la opp til konkur-
ransetenkning i den offentlige forvalt-
ningen, samtidig som forbrukerne 
skulle få større valgfrihet. Det skulle 
skapes et marked innen helsetjenest-
ene også i Norge. Pengene skulle 
følge pasienten, stykkprisfinansiering, 
og pasienten fikk fritt sykehusvalg. 
Det har vært en formidabel aktivitets-
økning i sykehusene, men nå har vi 
sett det jeg oppfatter som stygge 
utslag av denne markedstankegangen. 

Bare et lite spørsmål til slutt: Syke-
husstyrene har vært aktive brann-
slukkere etter at skandalene kom,  
men hvor var de på forhånd?

Foto: Legeforeningen/Mark Cabot

sykehusstyrene har vært aktive brannslukkere etter 
at skandalene kom, men hvor var de på forhånd?
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I denne artikkelen vil jeg diskutere 
hva slags omkostninger de siste års 

reformer innen psykisk helsevern har 
hatt for de berørte, især sykepleiere. 
Erfaringene er langt på vei felles for 
ulike profesjoner innen de deler av 
offentlig sektor som siden 1990-tallet 
har vært gjenstand for reformer inspi-
rert av New Public Management 
(defineres nærmere nedenfor). Lik-
heten i erfaringer gir seg av at den 
man – som sykepleier, terapeut, peda-
gog – arbeider med, til enhver tid er 
et enkeltmenneske. Oppgaven består  
i å møte denne personens behov på en 
måte som kan anses faglig forsvarlig 
og etisk riktig av fagpersonen så vel 
som av mottakeren. Når reformer 
innført fra det administrative ledelses-
nivået truer kvaliteten ved giver-mot-
taker-relasjonen (pleier-pasient), har 
vi å gjøre med ”omkostninger” i min 
ordbruk her.

I
I boken Umyndiggørelse undersøker 
den danske sosiologen Rasmus Willig 
vilkårene for å bedrive faglig fundert 
kritikk blant en gruppe pedagoger i 
Århus. Pedagogene har i 15 år vært 
gjenstand for reformer initiert av de 
politiske myndigheter. Strukturer og 
rammevilkår endres kontinuerlig og 

alt pedagogene gjør i løpet av en 
arbeidsdag måles for å kartlegge om 
effektiviteten øker og om tidsbruken 
er optimal, ifølge reformsjargongen. 
”Mer for hver krone” betyr ”ingen 
usnudd stein”. For dem som jobber  
på gulvet arter reformene seg som en 
serie double-binds: ”Spar på budsjettet/ 
styrk arbeidsmiljøet”; ”Konsentrer 
deg om det enkelte barns utviklings-
behov/følg opp flere barn for færre 
ressurser”. Intensiveringen av dobbelt- 
bindende arbeidsoppgaver fører til 
handlingslammelse. Mange utvikler 
en kognitiv dissonans ved at det er 
umulig å erkjenne hvilke angitte 
arbeidsoppgaver som er viktigst, når 
alle er formulert som positive. Den 
enkelte pedagog klarer ikke å realisere 
den ene pålagte målsettingen uten å 
undergrave andre.

Følgende mønster avtegner seg: Den 
enkelte pedagogs konkrete påpekning 
av oppgavenes uforenlighet møtes med 
en rekke avvæpningsstrategier fra den 
kommunale ledelse. Smakebiter: ”Man 
kan alltid bli litt bedre, ikke sant?” 
”Tiden for kritikk av det nye er forbi; 
det toget har gått og det gjelder å være 
konstruktiv, altså å se fremover.” ”Kon-
kurranse er alltid av det gode, bare det 
forstås som at man må konkurrere med 

seg selv.” Og som et siste trumfkort fra 
ledelsen overfor en medarbeider som 
insisterer på at ubehaget ved reform-
ene er saklig begrunnet: ”Dersom du 
ikke liker lukten i bakeriet, kan du jo 
bare forlate det.” Kritikk ytret oppover 
i systemet, ofte basert på tiårs erfaring 
og faglig etablerte standarder for hva 
som er forsvarlig profesjonsutøvelse, 
demonteres og returneres til avsender i 
individualisert utgave: ”Her er en med-
arbeider som ikke forstår de nye krav, 
skaper et negativt miljø og utgjør et 
samarbeidsproblem som best kan løses 
ved at vedkommende forsvinner – eller 
tier still.” Systemkritikk avpolitiseres 
og ufarliggjøres, den vendes om 180 
grader, forvandles til en kritikk av 
avsenderen som individ. Du har valget 
mellom å bli syk fordi du sa fra, eller 
bli syk fordi du lar være, selv om du 
synes du burde. Varsling blir til kveru-
lering, protest blir til en personalsak.

Etter denne visitten til Willigs funn 
blant danske pedagoger, skal vi vende 
blikket mot norske forhold. Sosio-
logen Mia Vabø forteller i artikkelen 
”Kvalitetsretorikk i norske kommu-
ner” at hun på slutten av 1990-tallet 
deltok på et seminar om ”total kvali-
tetsledelse” (TQM: ”Total Quality 
Management”), arrangert for adminis-

Innlegg AV Arne JoHAn Vetlesen,
professor I fIlosofI, unIVersItetet I oslo

Empati undEr prEss
omkostninger ved new public management-reformer  
i psykisk helsevern

new public management-reformer i psykisk helsevern gjør at helsepersonell 
kommer i skvis mellom krav om økt effektivitet og faglig og moralsk integritet. 

oVerlegen 5



trative sjefer innen den kommunale 
eldreomsorgen i Norge. Hun husker 
hvordan ”seminarlederen demon-
strerte med enkle beskrivelser hvor-
dan det var mulig gjennom en syste-
matisk og analytisk arbeidsmåte å 
redusere kostnader og å øke kvaliteten 
på en og samme gang. For tilhørerne, 
som strevde med knappe budsjetter, 
fremsto budskapet om å ”slå to fluer i 
en smekk” som forlokkende” (Vabø 
2002: 147). Vabø er slått av hvordan 
ledelsesretorikken er gjennomsyret av 
en språkbruk der kvalitetssystemer og 
–beslutninger omtales som verktøy og 
organisasjoner som forvokste individer 
(organismer) med en egen identitet, 
der ledelsen er hodet og medarbeid-
erne nedover i systemet er kroppen, 
og der samspillet mellom de to må 
være så intimt og dynamisk som mulig 
for å sikre optimal måloppnåelse, 
utlagt som ”best kvalitet for bruk-
erne”. Kvalitetssystemene generelt  
og de nye kontroll- og evaluerings-
rutinene spesielt beskrives med hjelp 
av metaforer der samtlige medarbeid-
ere mobiliseres i en felles kraftan-
strengelse for organisasjonen. Kvali-
tetssystemene skal for all del ikke 
fremstå som noe fremmed eller ut - 
vendig, noe unaturlig eller påtvunget, 
men i stedet som et organisk uttrykk 
for identiteten og motivasjonen til 
hver medarbeider. Alt handler om 
samhandling. Følgelig beskrives de 
nyinnførte kvalitetssystemene som 
”medarbeidernes eiendom”, altså noe 
hver og en må utvikle en følelse av 
eierskap til, må investere av seg selv i; 
som ”et levende system” som ”sitter i 
ryggmargen på medarbeiderne”; og 
som et system som ”får alle til å dra i 
samme retning”. Alle har felles mål, 
felles ”stakes”, i å sørge for at det 
samlede resultatet blir tilfredsstillende 
for alle berørte. Som en ledelseskon-
sulent sammenfatter: ”Kvalitetsledelse 
er sunn fornuft satt i system” (Vabø 
2002: 156).

Formuleringen illustrerer hvordan 
New Public Management-inspirerte 

reformer utgir seg som ikke-ideolog-
iske og politisk nøytrale, ja som hevet 
over erklært ”gamle” skille-og konflikt-
linjer. Reformene fremstår med skinn 
av objektivitet og skjuler hvem som 
står bak dem ved at politiske myndig-
heter og økonomisk-administrativ 
ledelse skyver pasientene, unnskyld 
”brukerne” - og i stigende grad: 
”kund ene” - foran seg og foregir å 
fremme det beste for dem på en måte 
som intet fornuftig menneske kan være 
kritisk til og ha gode grunner for å 
motsette seg. Premisset i NPM er at 
virksomheter innen offentlig sektor 
(helse, skole, utdanning, transport, 
energiforsyning, medier) har alt å 
vinne på å kopiere privat sektor, især i 
tidsbruk og ressursutnyttelse, forstått 
som kostnadseffektivitet. Ingen felles-
skapsoppgave – for å snakke gammel-
dags - skal være skjermet mot bunn-
linjens forrang bedriftsøkonomisk 
forstått, dvs. kravet om å drive konkur-
ransedyktig i et marked dels med 
 statlige og kommunale, dels med rent 
privatkapitalistiske konkurrenter. 
 Konkurransesituasjonen som et 
 marked skaper, er i seg selv å anse som 
stimulerende (et ”incitament”) for 
bedre kvalitet hos den enkelte tjeneste-
yter (”aktør” i NPM-sjargong). 

Tankegangen innebærer at det alltid 
er offentlig sektor som har noe å lære 
av privat – aldri omvendt. Kontrasten 
offentlig/privat får dermed en klar 
normativ betydning, den ikke-ideo-
logiske fasaden til tross: ”offentlig” 
tolkes som avleggs, fortidspreget, 
statisk, rigid, treg, kolossaktig, pater-
nalistisk, kollektivistisk, tvangsmessig; 
”privat” konnoterer det rakt motsatte: 
fremtidsrettet, dynamisk, fleksibel, 
individuell, frigjørende. Med et argu-
ment som slår knock-out på alle andre 
argumenter: det ene har ”gått ut på 
dato”, det andre har verden for sine 
føtter. Dermed sitter den som vil 
minne om offentlige oppgavers og 
virksomheters egenart vis-a-vis 
 private, og dermed vis-a-vis rent 
k ommersielt kjøp og salg av varer på 

et marked, med dårlige kort. For-
bilde- og modellfunksjonen til det 
private overfor det offentlige står ikke 
til diskusjon. 

Vabøs kommenterer et hefte utgitt av 
Helsetilsynet i 1998, kalt ”Kvalitets-
styrte helseorganisasjoner – til deg som 
leder”. Her gis anbefalinger om hvor-
dan sjefer og ledelseskonsulenter skal 
gå frem for å bekjempe alle former for 
forandringsmotstand. I dette perspek-
tivet betraktes motstand mot nye 
 kvalitets- og kontrollsystemer som 
”arbeidstakernes [for eksempel syke-
pleieres] motstand mot å miste egne 
privilegier”. Det vil si at ”motstanden 
relateres til medarbeidernes egeninte-
resser og settes i kontrast til hjelpemot-
tagernes interesser. Å gjøre motstand 
mot kvalitetsavgjørelser blir med andre 
ord ensbetydende med å gjøre mot-
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stand mot forbedringer for hjelpemot-
tagerne. Her ligger en implisitt antag-
else om at forandringsmotstand ikke er 
forenlig med hjelpemottagernes inter-
esser” (Vabø 2002: 157f.). 

Når den administrative ledelsen tolker 
fagpersonellets motstand mot omlegg-
inger som nærmest per definisjon et 
uttrykk for personalets egeninteresser 
(eller profesjonsinteresser), og videre 
tolker slike interesser som automatisk i 
konflikt med hva som er til mottagernes 
(pasientenes) beste, så er dette etter 
mitt syn ren hersketeknikk. Man 
 splitter personell og mottagere, og 
setter sistnevntes påståtte interesser 
opp mot førstnevnte. Budskapet er at 
den som motsetter seg nye rutiner, 
begår et svik mot de hjelpetrengende 
mottagerne, altså mot den svake part. 
Dette er det moralske stinget i ledel-

sens (omfor)tolkning av forandrings-
motstand påtruffet på gulvet.

II
Mange av de ansatte innen den kommu-
nale eldreomsorgen som Vabø har snak-
ket med, påpeker at beslutninger og 
planer lagt på overordnet nivå, gir visse 
retningslinjer for arbeidet, men at disse i 
praksis aldri kan styre arbeidet fullt og 
helt. Omsorgsarbeidet krever hele tiden 
menneskelige valg og beslutninger. Som 
Aristoteles understreker: Hva som er 
rett å gjøre akkurat nå, overfor akkurat 
denne pasienten, gitt hennes sykdoms-
historie, personlighet og tilstand, lar seg 
ikke forhåndsbestemme i forordninger 
av et generelt slag. Her-og-nå-situasjo-
nen er ikke en enkel repetisjon av forut-
gående tilfeller; noen ganger må en 
faktor, andre ganger en annen eller en 
tredje, gis størst vekt. Det – den – 

omsorgarbeideren gjør sin innstas over-
for, er et levende og unikt menneske, 
hvis situasjon (behov, forventninger, 
engstelser og håp) er i forandring; et 
objekt – eller bedre: subjekt – i beveg else, 
hvis eksakte bevegelse må oppfanges og 
tas hensyn til av omsorgarbeideren. Her 
kreves en dynamisk blanding av erfaring 
og skjønn; en mulighet til å søke rettled-
ning i tidlig ere erfaringer, i frem-og-
tilbakebeveg else med skjønn, forstått 
som evnen til å se det nye, det ikke-før-
erfarte i denne pasientens situasjon.

Spillerommet for utøvelse av skjønn i 
denne forstand snevres inn i kjølvannet 
av de reformene vi her taler om. Skjønn 
kommer under samme press som empati gjør, 
og av samme årsaker. La meg forklare.

Slik jeg bruker ordet, handler empati 
om min evne til å bli følelsesmessig 
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(affektivt) berørt av andres berørthet. 
Slik berørthet er noe annet enn en ren 
kognitiv registrering av at du har det 
slik eller slik. Berørtheten ved å stå 
overfor din berørthet, innebærer en 
deltagelse i din opplevelse, til forskjell 
fra at jeg betrakter den fra utsiden. 
Deltagelsen betyr ikke at jeg blir 
 smittet, eller direkte kopierer (tar over) 
din opplevelse, din utviste tristhet, 
redsel eller angst. Jeg berøres av å se 
hvor engstelig du nå fremstår, uten at 
jeg dermed selv blir engstelig. Empati-
ens kjerne er ikke å føle eller oppleve 
det samme som den andre, men å bli 
engasjert i hva den andre opplever, selve 
det at den andre har det slik eller slik. 
Min respons vil grovt sagt samsvare 
med graden av alvorlighet jeg opp fatter 
hos den andre; og der slik korrelasjon 
er fraværende, vil vi finne fraværet 
påfallende og søke en forklaring. Kort 
sagt: Min berørthet vekkes, avstemmes 
og kanaliseres av din (se Vetlesen 1994; 
Vetlesen & Nortvedt 1994).

Empati og skjønn – som jeg straks 
 definerer  – har en felles forutsetning: 
tid. Tid er for sin del en forutsetning for 
tillit, nærmere bestemt for at en pasient 
kan føle seg trygg på en pleiers ønske 
om og kompetanse i å gjøre godt mot 
pasienten, i form av å gjøre akkurat det 
som skal til for å gjøre godt – lindre, 
trøste, møte – akkurat her og nå, over-
for akkurat denne pasienten. Å motta 
rapport ved vaktskifte, å bla i journalen 
og lese siste epikrise, er en ting. Å bli 
kjent med pasienten som unik person, 
er noe annet; og det krever sin tid, 
 nemlig ro til å sette seg ned, til å prate 
– lytte, svare, spørre, fortelle – samt å 
legge merke til alt det som pasienten, 
der hun ligger, medkommuniserer 
 non-verbalt, ved gestene (eller deres 
fravær), ved blikket (som møter ens 
eget, eller er vendt bort; som er utad-
rettet eller innovervendt), ved hånden 
(som strekker seg ut for å bli holdt, eller 
som ligger passiv, vissen), ja, ved hele 
holdningen som kropp og sjel, hender 
og øyne, utstråler mot pleieren. Som 
pleier må jeg ha mulighet – tid og rom 

- for å dvele ved denne pasientens situa-
sjon, for å danne meg et grunnlag for å 
vite hvordan jeg skal handle.

Skjønn adresserer, og nødvendiggjøres 
av, partikularitet, av enkelttilfellets 
egenart. Skjønn retter seg dermed mot 
det som ikke lar seg strømlinjeforme, 
forutse og beregne – ovenfra og ned, i 
samsvar med kvantitative prosedyrer, 
målestokker og tenkemåter, les: slike 
som har sitt opphav i bedriftsøkonom-
iske modeller, og som ikke lar seg 
overføre til, eller presse ned over, et 
menneskelig-kvalitativt felt som 
omsorg uten å skade dets egenart.

Disse tause, rent kvalitative dimen-
sjonene ved hva pleie er, ved hva god 
pleie krever, i termer av tid og rom, av 
basis for vekking av empati og utøv-
else av skjønn, kommer under særlig 
press gjennom de siste års New Public 
Management-reformer. Det er som 
om reformene, med sine kvantitative 
målestokker og homogeniserende 
prosedyrer, stammer fra et annet uni-
vers enn den opplevde livsverdenen til 
pasienten, enn det som preger pleier-
pasient-kommunikasjonen av tilstand 
og behov, smerte og lindring. 

At spillerommet for utøvelse av erfar-
ingsbasert skjønn skrumper inn, gir 
seg ulike utslag. Vabøs materiale viser 
at omsorgspersonalet opplever ”en 
økende kløft mellom hva de burde 
gjøre for de pleietrengende, og hva  
de faktisk kan gjøre”. Hun forklarer: 
”Til forskjell fra ledelsen som ser 
gapet mellom sosialpolitiske mål og 
ressurser som et organisatorisk pro-
blem, opplever medarbeiderne det 
som et moralsk problem. Dilemmaet 
setter seg i kroppen som ”dårlig sam-
vittighet” og ”utilstrekkelighet”” 
(Vabø 2002: 159). Dette stemmer  
med hva Willigs pedagoginformanter 
rapporterer: nemlig at belastningene 
ved å sette de nye ovenfradikterte 
arbeidsrutinene og evalueringsmålene 
ut i livet, setter seg i kropp og sinn 
hos den enkelte medarbeider (pleier) 

som konkrete individuelle belastninger. 
Med andre ord: Selv om belastning-
ene ved ”effektivisert” ressurs- og 
tidsbruk i må forstås som systemisk 
betinget, som forårsaket av et bestemt 
økonomisk-administrativt ledelses-
regime, så arter belastningene seg som 
pleier A’s og pleier B’s, med hodepine 
hos den ene, stivhet i nakkemusklene 
hos den andre, og atter annerledes hos 
andre. Det skjer en individualisering 
av de i vid forstand menneskelige 
– psykosomatiske – kostnadene ved å 
gjøre sitt (individuelt) beste for å etter- 
leve ledelsens instrukser på gulvet, 
overfor den enkelte pasient og i møtet 
med hennes behov. Slik individualiser-
ing av de negative konsekvensene ved 
reformer er karakteristisk for hvordan 
motstand avpolitiseres og avideologi-
seres, ja fratas sitt faglige fundament. 
Motstand nedenfra blir ikke møtt 
ovenfra som det systeminduserte 
 problemet det er, men (omfor)tolkes  
i stedet til et problem som pleier A 
eller pleier B har, og som i hvert til-
felle har sine individsentrerte årsaker 
(hodepinen forteller noe om A, B 
trekker på årene), som må takles der-
etter – individuelt, ikke systematisk.

III
Fenomenet det handler om kan 
beskrives slik: Nyliberalismen gene-
relt og New Public Management-
inspirerte reformer spesielt frem-
holder individuelt ansvar på alle nivåer 
i organisasjonen som et av reformenes 
viktigste goder. Begge er unektelig 
honnørord – både ”individuelt” og 
”ansvar”. De har her en tilslørende 
funksjon. Poenget er ikke at det ikke 
finner sted en individualisering av 
ansvar (for faktisk måloppnåelse). 
Poenget – kritikken – er snarere at 
individualiseringen av ansvar som 
vitterlig foregår, etterlater ansvaret 
som den enkelte medarbeider på 
organisasjonens nedre nivåer til-
skrives, i et maktmessig vakuum: den 
enkelte på gulvet tilskrives – avkreves 
– ansvar for antallet stelte pasienter på 
avdelingen i løpet av kvelden, for 
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antallet gjennomførte hjemmebesøk, 
for antallet vaskede toaletter, osv., 
men med dette personbundne ansva-
ret for utført jobb (oppnådd produk-
sjonsmål) følger ingen beslutningsmakt, 
ingen ressurser, som står i forhold til 
ansvaret. Medarbeideren gis det ene, 
uten det andre: mer å svare for, med 
mindre å svare med. 

Den politiske filosofen Brian Barry 
skriver: ”Når det foreligger et dårlig 
resultat [manglende måloppnåelse], 
kan to ulike tilnærminger anlegges: en 
som appellerer til den enkelte medar-
beider om å tilpasse seg i betydningen 
yte mer; og en som krever endringer i 
medarbeiderens omgivelser og ramme-
betingelser” (Barry 2005: 150). Når alt 
fra kommunale omsorgstjenester til 
multinasjonale konserner bruker store 
ressurser på å fremme en ”cult of 
 personal responsibility” (Barry), så er 
det et uttrykk for at de gjør hva de kan 
for å gi forrang til den første tilnærm-
ingen, til forkleinelse for den andre. Å 
gi forrang til den andre ville innebære 
å stille krav om endringer av en over-
ordnet, systemisk art; det ville inne-
bære at den enkelte ble oppfordret til  
å sette spørsmålstegn ved legitimiteten 
til de store strukturene; at mikronivået 
ansvarliggjorde makronivået, at gulvet 
stilte toppen til ansvar for et dårlig 
resultat. I dette siste ligger også at de 
som nå, i tråd med trenden vi har 
beskrevet, opplever en individuell 
ansvarliggjørelse, vil returnere den til 
avsender med spørsmål om de på 
lavere nivå har de ressurser og den 
innflytelse som trengs dersom ansvar-
liggjøringen skal samsvare med makt-
forholdene i egen arbeidshverdag.

Det er dette siste som nettopp ikke 
skjer. Ansvarstilskriving for et dårlig 
resultat er gitt en ovenfra-ed, ikke ned-
enfra-opp karakter. Den økonomisk-
administrative makten som iverksetter 
NPM-reformer, setter lyskasteren på 
den enkelte påtrufne medarbeider på 
lavere nivå (”hva har sviktet her, og 
hvem?”); ved å zoome inn på enkelt-

individets ytelse mørklegges de over-
ordnede strukturene og rammebeting-
elsene – de går fri fra kritisk oppmerk-
somhet med henblikk på hva som der, på 
selve systemnivået, forårsaker det som 
fremstår som ”individuell svikt”.

 I våre dager finner det også sted en 
annet skifte hva gjelder spørsmålet om 
hvem som gis ansvar for et uønsket 
resultat. Jeg tenker på skiftet fra til
byder til kunde, eller om man vil fra 
tjenesteyter (organisasjon, selskap) til 
bruker. Logikken er følgende: Etter 
hvert som offentlige oppgaver av 
typen helse, omsorg og utdanning 
”liberaliseres” og får markedskarakter, 
slik at mange tjenesteytere (noen 
 statlig/kommunale, andre private) 
konkurrerer om kundenes (brukernes) 
gunst, vil den enkelte bruker måtte 
gjøre sine strikt individuelle valg av 
tjenesteyter: A snarere enn konkur-
rentene B, C og D. Når man så blir 
skuffet over resultatet (hva som faktisk 
leveres), så blir man skuffet i rollen 
som en konsument som har gjort et 
ikke-optimalt valg på et fritt marked, 
kort sagt: man blir minnet om at man 
jo kunne ha valgt annerledes. 

Sammenfattende er det to måter for en 
organisasjon å unndra seg systemisk 
ansvar på, eller om man vil: ansvar som 
organisasjon og i en forstand som 
ledelsen må svare for. Den ene måten 
er vertikal og intern: nemlig å skyve 
ansvaret nedover langs tjenestevei, slik 
at dårlig resultat knyttes til kjøtt og 
blod i en – eller noen få – medarbeide-
res skikkelse. Siden problemet viser seg 
å ha en slik individuell karakter, må det 
også løses individuelt – det er logikken. 
Den andre måten er horisontal og 
ekstern: nemlig å overgi ansvaret til den 
enkelte bruker, betraktet av organisa-
sjonen, og i økende grad av seg selv, 
som en autonom konsument (kunde, 
bruker) av tjenestene det er tale om. 
Per tendens blir her den til nylig opp-

leste og vedtatte heteronome person, 
nemlig den syke, hjelpetrengende, satt 
i samme kategori som alle andre angiv-
elig autonome velgere av tjenester, 
eller av behandlingsopplegg. 

IV 
Skvisen mellom ovenfrakommende 
krav om økt effektivitet, og det som 
både faglig og moralsk integritet tilsier, 
skaper hos mange som jobber i om - 
sorgsyrkene en opplevelse som det, 
betegnende nok, ikke står noe om i 
materiellet utsendt fra ledelseshold: 
nemlig opplevelsen av å sitte med 
 dårlig samvittighet for å ha bidratt til 
for stor produktivitet, målt kvantitativt. 
Man hadde følt seg bedre, som fag-
person og som medmenneske, dersom 
man hadde pleid færre pasienter, altså 
dersom man hadde hatt mer tid med 
hver enkelt, i stedet for å skulle rekke 
over flest mulig på kortest mulig tid, 
slik systemet legger opp til at blir situa-
sjonen for dem som har arbeidsdagen 
sin i direkte kontakt med pasientene og 
deres behov, som verken følger klokke 
eller budsjett. Den enkelte helsearbei-
der er således brakt i en ”no win situa-
tion”, der alternativene består i at ta 
belastningen med å sette alt inn på nå 
de dikterte målene, eller belastningen 
med å mislykkes i å nå dem.
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B olognaprocessens mål är att 
skapa jämförbara utbildnings-

system över Europa och öka rörlig-
heten både bland studenter och lärare. 
Idén föddes redan 1998 då utbild-
ningsministrarna från Frankrike, 
 Italien, England och Tyskland under-
tecknade ett gemensamt dokument i 
Sorbonne med intentionen att harmon - 
isera högre akademisk utbildning i 
Europa.

Året efter träffades 29 utbildnings-
ministrar i Europa och undertecknade 
den så kallade Bolognadeklarationen. 
Processen har senare följts upp med 
möten i Prag (2001), Berlin (2003), 
Bergen (2005) och London (2007) och 
idag är mer än fyrtio länder i Europa 
anslutna. Tanken är att hela processen 
skall vara genomförd 2010.

Tre studienivåer
Från att ha delat in högre akademiska 
studier i två på varandra definierade 
studienivåer har länderna nu enats om 

tre på varandra följande nivåer varav 
den sista skall vara en ren forskarut-
bildning.

Varje del är helt fristående och leder 
fram till en formell akademisk examen. 
Första nivån ger en kandidatexamen 
(bachelor) andra blocket en magister 
(master) och tredje nivån en doktors- 
titel. Detta skapar problem för grund-
utbildningarna i medicin i många 
europeiska länder. Modern läkarut-
bildning har gått från en rad på var-
andra avslutade kurser till en mer 
integrerad sammanhållen studiegång 
med läkarexamen som slutmål. Vidare 
har det av tradition funnits möjlighet 
att tidigt under utbildningen påbörja 
en forskarkarriär vilket dock försvåras 
och försenas om man skall följa 
Bolognaprocessens regelverk.

Norge har varit aktivt i Bolognapro-
cessen och bland annat varit värdland 
vid mötet i Bergen 2005. Härigenom 
kommer Norge vare sig vi vill inte att 

påverkas av EU:s regelverk för såväl 
grundutbildning som legitimations-
krav samt EU:s ömsesidiga god-
kännande av specialistkompetenser. 

Enligt EU-direktiv 93/16/EEC skall 
medicinsk utbildning bestå av 5500 
timmar strukturerad utbildning eller 
sex års heltidsstudier. Flertalet länder 
följer rekommendationen avseende 
antalet år men exempelvis England 
har en utbildning på fem år, Sverige 
5,5 och Danmark 6,5.  Men tidskravet 
må vara vilseledande och frågan 
in finner sig givetvis vad man fyller 
tiden med och terminernas längd.

Hur som helst så utfärdar våra medi-
cinska fakulteter efter avslutad läkar-
utbildning enligt Bologna processens 
direktiv ett examensbevis med titeln 
Degree of Master of Science in 
 Medicine. Detta ger behörighet att 
söka turnus tjänst som efter godkänd 
tjänstgöring ger läkarlegitimation.

AV tHomAs ZIllIng ocH 
HAns-AsbJørn Holm

bologna-processens mål är behjärtansvärda. tyvärr passar inte 
 processen i dagsläget fullt in på den långa utbildning som läkar-
utbildningen utgör och professionen måste verka för att den på  
sikt anpassas till våra specifika behov. Vidare finns en risk att turnus 
äventyras i en allt mer internationaliserad läkarutbildningsreform, 
menar thomas Zilling, vice ordförande i AemH (europeiska over-
legeforening) och Hans-Asbjørn Holm (tidligere avdelingssjef i dnlf) 
med mångårigt engagemang i utbildningsfrågor såväl i nationellt 
som internationellt.  

           Kan vi låta 
 
    avskaffa 
BolognaprocEssEn 

turnus?
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Men omvärlden ser idag annorlunda 
ut. Visserligen finns turnus i såväl 
Sverige som Danmark, men i Finland 
finns den inte. Tyskland har sedan ett 
par år avskaffat sin motsvarighet sam-
tidigt som England värnar om sitt 
”internship”. I många europeiska 
 länder har man idag inte någon turnus 
vilket gör att man påbörjar sin specia-
listutbildning direkt efter avslutade 
universitetsstudier.

I Danmark har man just dragit ner sin 
turnus  från 18 till 12 månader. Vidare 
har man lämnat kravet på tjänstgöring 
inom medicin, kirurgi och allmän-
medicin. Istället fokuserar den nya 
målbeskrivningen på 15 inlärningsmål 
som fördelar sig på akuta och kroniska 
tillstånd.

Med EU:s regelverk kan nylegitime-
rade läkare som kommer från andra 
EU-länder söka specialistutbildnings-
tjänst i Norge efter sex års studier. De 
läkare som gått enligt det Norska 

systemet har däremot mer än sju års 
utbildning, visserligen med mer 
 praktiska moment och dessutom lön 
under en avslutande ”trainee”period 
inför legitimation. Man kan fråga sig 
om läkare som utbildats i Norge blir 
missgynnade i jämförelse med de som 
utbildas utanför rikets gränser?

Bevara turnus
Vår bedömning är att turnus är något 
bra som skall bevaras. Många av de 
som söker legitimation har idag sin 
grundutbildning i annat land än 
Norge. För dessa är turnus en bra 
introduktion till norsk sjukvård och  
är också en garanti för samhället att 
kunskaper om nationella behandlings-
principer förmedlas inför legitima-
tion.

Men alla är inte ense i denna fråga. 
Det finns röster som vill avskaffa 
 turnus och låta legitimation följa 
direkt på universitetsstudierna. 

Ur facklig synvinkel finns det mycket 
som talar emot detta. Dagens löneut-
veckling bygger mycket på de tjänste-
steg man passerar under sin professio-
nella karriär.

Norges demografi skapar problem 
avseende läkarförsörjningen främst i 
vår glesbyggd men Turnus bidrar till 
en solidarisk läkarförsörjning över 
landet. 

Bologna processen kommer på sikt att 
gagna sjukvården i Europa genom att 
utbildningarna harmoniseras mellan 
länderna. Men processen måste 
anpassas till de specifika krav som 
ställs på läkarutbildningen. Vi vill 
också slå vakt om turnus som ”trainee 
period” inför legitimation och gärna 
sprida den till andra länder i Europa 
som idag saknar den. Detta kan vara 
ett gemensamt projekt för de Skandi-
naviska länderna att driva ute i Europa 
inför 2010.   
 

turnus?
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U nderveis i studiet står den pasi-
entnære undervisningen i fare 

pga nedskjæringer og funksjonsfor-
delinger. På slutten av studiet skjer det 
nå, kanskje, store endringer med tur-
nustjenesten. Loddtrekning eller søk-
nad omtales annet sted i bladet.  
2 årig tjeneste med begrunnelse at 
dette er en billig måte å sørge for økt 
rekruttering til allmenmedisin er verre. 
Ingen andre land i Europa har så lang 
tjeneste. Nå skal riktignok noe av den 
kunne tjene til spesialistutdanningen, 
slik at denne blir forkortet, men igjen 
er det slik at ”kjernepen sumet” fra 
sykehusdelen, nemlig ½ år medisn og 
kirurgi forsvinner. Hva som blir det 
endelige resultatet  gjenstår å se. Helse-
direktoratet har varslet at de står på sitt 
forslag til tross for massiv motstand fra 
hørings instansene. 

I fjor vedtok Stortinget at Legeforen-
ingen skal miste sin delegerte myn-
dighet til å godkjenne spesialister. Det 
var mye retorikk, som f.eks å omtale 
oss som private yrkesforeninger. Det 
kom svært dårlig frem at det er 
 departementet som sitter med all 
makt, vi har bare hatt en rådgivende 

funksjon når det gjelder spesialitets-
regler, struktur og utdanningsinstitu-
sjoner. Har departementet vært uenige 
med oss har de gjort som de selv har 
ønsket, f.eks ved opprettelsen av egen 
spesialitet i mamma- og endokrin-
kirurgi. Det blir fremstilt som et  
 problem at rådene vi har gitt er så 
gode at de har hatt for stor føring. 
Snakk om vulgærpropaganda.

Det er enkelte aspekter som er spesi-
elt viktige når direktoratet nå overtar 
hele eller deler av det Legeforeningen 
har gjort til nå. Utdanningen må fort-
satt være nasjonal, slik at en lege 
utdannet i Helse Nord har samme 
kvalifikasjoner som en som er utdan-
net i Helse Vest. Det må også være en 
nasjonal kontoll med utdanningssted-
ene og sentral godkjenning av utdan-
ningen til den enkelte, slik at dersom 
kortsiktige sparetiltak fører til redu-
sert innhold i utdanningen, så er det 
ikke den som står både med budsjett-
ansvar og ansvar for utdanningen. 
Spesialitetsstrukturen må fortsatt være 
rimelig stabil. Nye behov trenger ikke 
alltid løses med nye spesialiteter, og 
de legene som velger en spesialitet må 

vite at den utdanningen ikke plutselig 
er gått av moten, som en døgnflue.  
La meg bare minne om vekst og fall 
kurven for fibromyalgi, candida og 
whip-lash. 

Hvordan er det så for overlegene?  
Vi har en lovpålagt plikt til å holde oss 
faglig oppdatert og til å drive forsvarlig.

Helsepersonellovens § 4: Helse
personell skal utføre sitt arbeid i samsvar 
med de krav til faglig forsvarlighet og 
omsorgsfull hjelp som kan forventes ut  
fra helsepersonellets kvalifikasjoner…
Spesialisthelsetjenestelovens § 2.2: 
Helsetjenester som tilbys eller ytes i hen
hold til denne loven skal være forsvarlige.

AV ofs leder Arne lAudAl refsum

I fjor gikk medisinerstudentene i norge ut og påpekte at det ikke 
var likt kjernepensum ved de medisinske fakultetene. det har i årtier 
vært forskjellig studieplaner ved fakultetene, uten at vi kan si at 
dette har gitt forskjell i kvaliteten på assistentlegene etter noen år  
i yrket. det blir spennende å følge medisinerstudentenes videre 
arbeid med denne saken.

grunn-, videre- og etterutdanning, 

hva skjer?
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Tariffavtalens A2, § 4 Faglig 
 utvikling, videreutdanning m.v.  
§ 4.1 Generelt
Partene er enige om at helseforetakene 
skal legge til rette for at den enkelte lege 
skal kunne gjennomføre en kontinuerlig 
kompetanseutvikling, bl.a. gjennom 
 deltagelse i for eksempel undervisning, 
veiledning og forskning. Den enkelte  
lege er forpliktet til å vedlikeholde og 
videreutvikle sin kompetanse.

Hvordan er situasjonene? Får vi gått 
på de kursene vi trenger? I en artikkel 
i dette nummeret av Overlegen frem-
går det at Fond III bare har motatt 
søknad fra vel 1000 overleger 1. halv - 
år, og tilsvarende i fjor. Vi er ca 6.000 

overleger, og burde vel ha som tommel- 
fingerregel ett kurs pr halvår, i snitt. 
Det skulle altså vært 6.000 søknader. 
Er det arbeidsgiver som betaler 
resten, eller kommer vi ikke på kurs 
fordi drift- og økonomihensyn krever 
kortsiktig reduksjon, som dessverre alt 
for ofte blir varig? OUS bestemte i 
fjor at deltagelse på kirurgisk høst-
møte skulle reduseres kun til fore-
dragsholdere. Det ble et voldsomt 
oppstyr, og Siri Hatlen er referert på  
å si: ”Dette gjør jeg ikke en gang til.” 
Det er kanskje derfor de velger 
 røntgenavdelingen i år?

Legeforeningen brukte for noen år 
siden mye ressurser på å utvikle LEIF, 
et elektronisk plattform for å plan-
legge og registrere etterutdanning. 
Her kunne du gå inn å velge oss en 
kollega som partner som kunne kom-

mentere og gi råd i forhold til 
dine kurs/etterutdanningspla-
ner. Dette ble presentert for de 
fag medisinske direktørene i 
RHFene i 2007, men de var 
bare skuffet over at Legeforen-
ingen kunne lage noe som ikke 
var underlagt arbeidsgivers 
 styringsrett. Det er heller ikke 
mange av oss som bruker syste-
met. Nær 900 leger er registrert 
i systemet, av disse nær 600 syke-
husleger. Hvordan skal vi få satt 
en  kontinuerlig etterutdanning i 
et  system hvor dettte er en selv-

følgelig del av virksomhe-
tens basisdrift, og ikke bare 
en utgift? Må vi gå til  
 resertifiseringsordninger 
før vi som arbeidstagere  
og arbeidsgiverene våre tar 

dette på alvor? Jeg vet at mange 
gode, faglig flinke overleger utset-
ter både årlige kurs, og overlege-
permisjon (utdanningspermisjon) av 
hensyn til pasientene og avdelingens 
drift. Dette er ikke lurt, det blir 
brukt mot dem senere, og brukes 
aktivt som et argument både for 
sentralisering og tvungen ambu-
lering.

I næringslivet er det en selvfølge at 
etterutdanning er en viktig del av 
jobben: Statoil, som riktignok er børs-
notert, men absolutt statsdominert 
skriver følgende på sine nettsider om 
karriereutvikling: ”Din personlige 
og faglige utvikling er viktig for 
oss. Våre medarbeidere og deres 
ulike talenter og bakgrunn gjør at 
vi kan levere det vi lover.” Om 
ut viklingsmuligheter skriver de: 
”Sammen sikrer vi at du har rett 
kunnskap, kompetanse og støtte 
for å utføre jobben. Vi gir og mot-
tar lærdom.” 

Vi må komme dit at medarbeider-
samtaler skjer jevnlig, og hvor karriere- 
plan, videreutdanning og dine og 
arbeidsgivers felles behov blir klarlagt. 
Det er dessverre et stykke igjen.
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M ed bakgrunn i et stadig økende 
gap mellom inntekter og 

utgift er, ble retningslinjene for støtte 
fra Utdanningsfond III endret fra  
1. oktober 2009. Fremskrivning av den 
økonomiske situasjonen hadde i lengre 
tid indikert at fortsatt forbruk uten 
tilpasninger, ville i et 10-15 års per-
spektiv medføre tømming av  fondets 
egenkapital. For å kunne sikre fortsatte 
utdelinger, ble det etter bred debatt i 
fondsutvalget, vedtatt to vesentlige 
endringer i retningslinjene for refusjon. 

•  innføring av 500 kroner i egenandel 
for alle utbetalinger fra fondet,

•  reduksjon i maksimalsatsen for 
støtte til godkjente spesialister,  
fra kr 13 000 til kr 10 000 per år. 

Tallene for første halvår 2010 tyder på 
at den negative utviklingen i fondet er i 
endring, underskuddet per 30.06 var 
”bare” minus kr 800 000, mot minus kr 
2,8 millioner på samme tid i fjor. Det 
bedrede resultatet skyldes hovedsakelig 
reduserte utgifter i fondet. Dersom 
tendensen vedvarer kan dette, sammen 
med økt grunntilskudd etter enighet i 
sommerens normal tarifforhandlinger 
og fordelingen av midler for perioden 
2010/2011 bidra en samlet sett styrket 
økonomisk s ituasjon for fondet ved 
utgangen av 2010. 

I første halvdel av 2010 ble det fra  
UF III
•  utbetalt 1 083 støttebeløp til 

 godkjente spesialister/overleger
•  Det samlede utbetalte beløp var  

kr 5,69 millioner
•  Dette utgjorde et gjennomsnittlig 

støttebeløp på kr 5 252.

Til sammenligning viste tilsvarende 
tall første halvdel 2009 1 111 enkelt- 
utbetalinger til overleger til en samlet 
verdi av 6,75 millioner kroner. 
 Gjennomsnittlig støttebeløp utgjorde 
kr 6 083 i 2009. Nedenfor følger 
oversikt over utviklingen i antallet 
utbetalinger fra Utdanningsfond III, 
fordelt mellom LIS og spesialister: 
 
Det har følgelig vært en svak nedgang i 
antall søknader til fondet, samt en svak 
reduksjon i gjennomsnittlig utbetalt 
beløp for de som mottar støtte. Det 
sistnevte henger mest sannsynlig 
sammen med de endrede retnings-
linjene, der særlig reduksjon i makssat-
sen har bidratt til kostnadsreduksjoner i 
fondet. Tallene for første halvdel 2010 
viser at fordelingen av støtte mellom 
kursdeltakelse i utlandet og kurs i 

Norge, er tilnærmet lik som tidligere. 
Det ble utbetalt totalt 1,3 millioner 
kroner i støtte til etterutdanningskurs 
gjennomført i Norge, og om lag 4,4 mil-
lioner kroner i støtte til kurs/kongresser 
og hospiteringsopphold i utlandet. 

Antallet medlemmer i Overlegeforen-
ingen indikerer at langt fra alle landets 
overleger søker støtte fra Utdannings-
fond III for å finansiere etterutdan-
ningsformål hvert år. I 2009 ble det 
utbetalt støtte til overlegers deltakelse 
på kurs, kongresser og hospiterings-
opphold i alt 2 620 ganger. Det er 
ikke gitt at alle disse enkeltutbetal-
ingene var til forskjellige leger, men 
dersom så var tilfellet mottok dermed 
ca 42 % av Overlegeforeningens  
6 319 medlemmer som er spesialister 
under 70 år, støtte fra fondet i 2009. 

utdanningsfond IIIs støtte 
til overlegers etterutdanning

Innlegg AV mArte bAumAnn, dnlfs seKretArIAt, for fond III

Retningslinjer for utdanningsfond III:
http://www.legeforeningen.no/id/1626.0
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Det har følgelig vært en svak nedgang i antall søknader til fondet, samt en svak reduksjon i 
gjennomsnittlig utbetalt beløp for de som mottar støtte. Det sistnevte henger mest sannsynlig sammen med 
de endrede retningslinjene, der særlig reduksjon i makssatsen har bidratt til kostnadsreduksjoner i fondet. 
Tallene for første halvdel 2010 viser at fordelingen av støtte mellom kursdeltakelse i utlandet og kurs i 
Norge, er tilnærmet lik som tidligere. Det ble utbetalt totalt 1,3 millioner kroner i støtte til 
etterutdanningskurs gjennomført i Norge, og om lag 4,4 millioner kroner i støtte til kurs/kongresser og 
hospiteringsopphold i utlandet.  
 
Antallet medlemmer i Overlegeforeningen indikerer at langt fra alle landets overleger søker støtte fra 
Utdanningsfond III for å finansiere etterutdanningsformål hvert år. I 2009 ble det utbetalt støtte til 
overlegers deltakelse på kurs, kongresser og hospiteringsopphold i alt 2 620 ganger. Det er ikke gitt at alle 
disse enkeltutbetalingene var til forskjellige leger, men dersom så var tilfellet mottok dermed ca 42 % av 
Overlegeforeningens 6 319 medlemmer som er spesialister under 70 år, støtte fra fondet i 2009.  
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Seminar for ledere i sykehus 
10. – 11. november 2010

Norsk overlegeforening (Of) inviterer som tidligere annonsert på foreningens 
nettsider til lederkurs i dagene 10.-11. november 2010. Kurset vil ta opp praktiske 

og dagsaktuelle utfordringer i utøvelsen av lederrollen. 

Målgruppe: 
avdelingsoverleger/avdelingsledere og andre ledere  
av medisinske enheter i sykehus.

Sted: 
Clarion Royal Christiania Hotel, Oslo

Tidsramme: 
10. november fra kl. 1700 til 11. november kl. 15.30
Sett av kvelden og den etterfølgende dag!

Program: 
Detaljert program og navn på forelesere vil foreligge  
i andre halvdel av september, men vi ønsker blant 
annet å fokusere på det krevende ved å ivareta 
 lederansvar i spenningsfeltet mellom pålagte oppgaver 
i henhold til lov/avtaleverk og sviktende finansiering. 
Ett tema her er ansvar for legers kompetanseutvikling. 

For elektronisk påmelding – bruk Ofs hjemmeside: 
www.overlegeforeningen.no eller http://www.legeforeningen.no/id/162639 
Evt. mail til edith.stenberg@legeforeningen.no 

Legelederansvar og personvern blir et annet hovedtema med utgangspunkt 
i tilgjengelighet til journal, tekniske utfordringer/uoversiktlighet mv.

Det vil videre bli informasjon fra og mulighet til å stille spørsmål til RHF-ledere 
om særskilte utfordringer i regionene. Det er lagt inn en sekvens om dette 
første kvelden før deltakere og forelesere inviteres til middag på hotellet.

Of dekker utgifter for deltakende medlemmer. 

Velkommen til seminar!
Påmeldingsfrist snarest og senest 25. oktober



T o formuleringer uten sammen-
heng for øvrig, men som dannet 

et utgangspunkt for følgende betrakt-
ninger.

Var onsdag kveld på et meget inspirer - 
ende intervju med Ian McEwan i 
 Litteraturhuset, forfatteren av 
” Lørdag” og flere andre svært popu-
lære bøker. På vei dit med litt for 
 dårlig tid som vanlig, gikk jeg forbi 
flere posters i heiser og korridorer 
med den første linjen – et spørsmål 
om jeg er beredt på neste Dag i 
OUS´s egen Genesis, dag 2 av 5. 
(Parallellen er ganske god, fordi den 
faktisk tar hensyn til at siden den opp-
rinnelige ble nedfelt, er det innført 
lørdagsfri slik at det blir riktig med  
5 arbeidsdager og ikke 6). Forfatteren 
i samtale med Linn Ullman var innom 
mye. Berikende. Han siterte bl a de 

ovenstående linjer av Elliot for å for-
klare sin prosess som forfatter – dikt-
ningen, arbeidet, lå i skyggen. Linjene 
ovenfor kan analyseres på flere måter. 

Én umiddelbar tolkning er at proses-
sen, realiseringen av idé eller beveg-
else til realitet og handling foregår 
skjult og ikke er direkte observerbar. 
Eventuelt er poenget at prosessen 
ikke får den fortjente oppmerksomhet 

eller den unndras oppmerksomheten. 
I alle disse tilfellene kan man si Elliots 
poetiske linjer kan knyttes til vår 
 aktuelle hverdag. Assosiasjonene gikk 
i hvert fall lett i den retning; idéer om 
overflødig dublering av vaktlag i en  
og samme by medfører fusjoner av 
uhåndterlig omfang. Veien dit mener 
mange var underlig, og underlig kort. 
Kanskje var det ingen skygge der fordi 
man gikk direkte fra idé til virkelig-
het? Det var kanskje verre? 

Er jeg beredt på dag 2? Nei, selvsagt 
ikke – ingen er det, verken den 

Er du beredt til 13. september?
ous til sine ansatte før «dag 2»

Between the idea
And the reality 

Between the motion 
And the act 

Falls the Shadow 
«The Hollow men» T.S. Elliot

AV ArIld egge       
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enkelte eller organisasjonen. Vi er i bevegelse allerede (vi er  
alt på etterskudd) og idéen er meislet  - men nei, svært mye 
 mangler ennå før vi er klar for selve handlingen som skal 
 virkeliggjøre idéen. Likevel kan bevegelsen ikke stoppes, vi   
kaster oss inn i dag 2 med et PasDoc som ikke engang til-
nærmelsesvis er modent for virkeligheten. Detaljer utelates,  
men at alt stopper opp er en nøktern oppsummering. 

Elliot konstaterer altså at det mellom idé og virkelighet 
 eksisterer noe som krever tid og rom, om enn det ligger i 
 skyggen. McEwan brukte bildet for å beskrive sin egen 
 arbeidsprosess, - det er derfor rimelig å forutsette at det er  
en aktiv fase. Idéen bearbeides og omsettes til noe som kan 
virkeliggjøres, bevegelsen får retning og mål for å bli til for-
nuftig handling. Det er ikke alltid så galt,  men ofte, altfor ofte 
synes det som om ”Between” ikke eksisterer. At man stuper, 
presset av ”Planen” over i den nye fase – imot bedre vitende  
og alle protester. 

Hvis man ikke åpner for et spenn mellom idé og virkelighet, 
– kan skyggen da kanskje dekke dem begge?              

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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P ressedekningen var massiv. 
Undertegnede var i utlandet da 

saken kom opp, og jeg leste derfor alle 
artiklene og oppslagene samlet noen 
dager i etterkant. Det gjorde et vold-
somt inntrykk, spesielt fordi de to 
kollegene som fikk størst søkelys på 
seg ble eksponert med fullt navn og 

også bilde. Det ble fokusert på at 
legene var utenlandske, og vink-

lingen var svært krass og kritisk.

Nordland legeforening har i 
etterkant av disse hendelsene 
valgt å klage tre aviser – VG, 

Avisa Nordland og Aftenposten, 
samt NRK nett inn til Pressens 

faglige utvalg for brudd på Vær 
 Varsom plakaten på 3 punkter:

Punkt 4.7: 
” Vær varsom med bruk av navn og bilde 
og andre klare identifikasjonstegn på 
personer som omtales i forbindelse med 
klanderverdige eller straffbare for
hold…..” 

Punkt: 4.14
” De som utsettes for sterke beskyldninger 
skal såvidt mulig ha adgang til samtidig 

imøtegåelse av faktiske opplysninger. 
Debatt, kritikk og nyhetsformidling må 
ikke hindres ved at parter ikke er villig 
til å uttale seg eller medvirke til debatt.”

Punkt 4.5:
 ”Unngå forhåndsdømming i kriminal 
og rettsreportasje. Gjør det klart at skyld
spørsmålet for en mistenkt, anmeldt, 
siktet eller tiltalt først er avgjort ved 
rettskraftig dom. Det er god presseskikk å 
omtale en rettskraftig avgjørelse i saker 
som har vært omtalt tidligere.”                                                                                                            
 
Klagene er framsatt i full forståelse 
med de angjeldende kollegene, men 
som lokalforening fant styret det 
 riktig at vi klaget på et prinsipielt 
grunnlag og ikke overlot dette til 
medlemmer som var i en svært 
 vanskelig situasjon.               

Hvorfor var det rett å klage?
Medias omtale av helsepersonell og 
deres arbeid er spesielt utfordrende 
fordi helsepersonell som omtales i 
reportasjene i all hovedsak er bundet 
av sin taushetsplikt. Helsepersonell 
har på grunn av taushetsplikten derfor 
ikke en reell mulighet til imøtegåelse. 

mArgIt steInHolt
leder, nordlAnd legeforenIng

styremedlem, of

Ingen rettssikkerhet 
for helsepersonell?

I slutten av juni 2010 eksploderte den såkalte ”kirurgisaken” fra bodø i media. I løpet av noen hektiske 
dager midt på sommeren kom den ene triste pasienthistorien etter den andre fram i en av landets 
største tabloidaviser. flere andre aviser fulgte på, og det ble rettet et svært kritisk søkelys på den 
 kirurgiske virksomheten som hadde funnet sted ved nordlandssykehuset. det hele kulminerte med  
at først klinikksjef og til slutt foretakets direktør måtte gå.
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Dette pålegger media et ekstra ansvar 
for å sikre balanse i sine framstillinger. 
Slik fokus og informasjon kom fram  
i artikler og på nett, er Nordland 
legeforening av den mening at det 
forelå klare brudd på Vær varsom 
plakatens punkt 4.14. I denne saken 
var det umulig for de involverte 
legene å komme med sin versjon av 
historien.

Det mest spesielle med denne saken 
var imidlertid det faktum at legene ble 
identifisert med fullt navn og bilde 
dag etter dag. Norske medier har de 
siste årene tøyd grensene mht identi-
fisering av mistenkte i alvorlige krimi-
nalsaker, og mange husker diskusjo-
nen da avisene i forbindelse med den 
såkalte ”Lommemannen - saken” 
valgte å offentliggjøre navn og bilde 
på vedkommende mistenkte. Uenig-
heten gikk da på om det var nød-
vendig med slik eksponering av en 
som ennå ikke var dømt. Sakens 

alvorlighetsgrad ble brukt som 
 argument for bruke av bilde og navn.

I vår sak satte media fokus på Nord-
landssykehuset Bodø hadde utført 
operasjoner i strid med Helse Nords 
retningslinjer.  Nordland legeforening 
er klar over og anerkjenner pressens 
viktige samfunnsrolle, jamfør Vær 
Varsom plakaten punkt 1.4 – men vi 
mener at denne oppgaven kunne vært 
ivaretatt uten at våre to kolleger ble 
identifisert med navn og bilde. På det 
tidspunktet artiklene ble publisert var 
denne typen operasjoner igjen over-
ført til riktig behandlingsnivå, og det 
var derfor ingen samfunnsmessige 
hensyn som tilsa at allmennheten 
måtte advares mot disse legene 
 spesielt.

”Bodø – saken” går nå sin gang i 
 Helsetilsynet, og Nordland lege-
forening vil understreke at vi absolutt 
ser at dette er en alvorlig sak med 

store konsekvenser for de involverte. 
Det er Helsetilsynet som skal avgjøre 
om det her har skjedd uforsvarlig 
medisinsk praksis eller sågar lovbrudd, 
men inntil en kjennelse foreligger må 
helsepersonell etter vår oppfatning 
behandles like bra som mistenkte i 
kriminalsaker – det vil si uten for-
håndsdømming og unødig eksponer-
ing.

Dersom praksisen med personidentifi-
sering blir stående, kan dette i neste 
omgang skremme helsepersonell fra å 
melde saker der de sjøl er involvert av 
frykt for tilsvarende eksponering i 
media. En slik utvikling vil ikke styrke 
pasientrettighetene, og det innebærer 
i ytterste konsekvens at helsepersonell 
som meldes til Helsetilsynet har svak-
ere rettsvern enn personer mistenkt 
for alvorlige kriminelle handlinger. 
Nordland legeforening oppfatter det 
som svært dramatisk.
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D et vil ikke være garantert at man 
får et minimums antall måneder 

kirurgi og indremedisin, noe som har 
vært selve grunnstammen i turnus-
tjenesten på sykehus hittil. Distrikts-
tjenesten er foreslått utvidet fra 6 til 
12 måneder, og turnustjenesten skal 
være tellende som et ledd i spesialist-
utdanningen.

75 høringsuttalelser er avgitt, og et 
flertall av høringsinstansene har vært 
motstandere av at dagens ordning 
med loddtrekning skal erstattes med 
søknader.

20. august oversendte Helsedirektora-
tet det endelige forslaget om turnus-
tjeneste til Helsedepartementet. Der 
var det lite som var endret. Det ble 
åpnet for at det kunne foretas lodd-
trekning om region, som en over-
gangsordning. Dette angivelig for å 
imøtekomme den massive motstanden 
mot å gå bort fra en trekningsbasert 
tildeling av turnusplass.

Det er mange momenter i det nye 
forslaget til turnustjeneste som kunne 
være verd en kommentar, men jeg skal 
la det meste ligge. Hvorfor er det 
imidlertid så viktig å holde fast ved en 
fortsatt trekningsbasert tildeling av 
turnusplasser?

I likhet med de fleste leger, er jeg 
opptatt av at det skal være et godt 
utbygd helsevesen over hele landet, 
med størst mulig grad av stabilitet og 
kvalitet blant legene. Dette har vi 
langt på vei fått til, godt hjulpet av 
den måten turnustjenesten har vært 
organisert på. Dyktige leger, som 
relativt tilfeldig har havnet på steder 
de ikke hadde noe spesielt forhold til, 
har mange ganger fått seg en positiv 
overraskelse, og blitt værende, til dels 
mye lenger enn opprinnelig planlagt.

Distrikts-Norge har i alle år nytt godt 
av turnusordningen slik den har vært 
organisert i de 50 årene den har 
 eksistert. Turnusplassene i utkantene 
betraktes også som de mest lærerike, 

blant annet fordi turnuslegene ofte får 
arbeide selvstendig og med en diffe-
rensiert pasientpopulasjon. Slik kom-
mer de ikke så lett i skyggen av leger 
under spesialisering. Disse forhold 
bidrar til å øke kvaliteten på tjenesten. 
Det er da også vist i turnusevalueringen 
av alle landets sykehus, at det er en 
overvekt av små lokalsykehus blant de 
sykehusene som havnet i den beste 
halvdelen.

Fylkeslegen i Finnmark, Karin Straume, 
har i en studie sett på i hvilken grad 
turnustjeneste i Finnmark bidro til at 
leger ble værende i fylket.  I perioden 
1999-2006 valgte dobbelt så mange 
som forventet (ut fra oppvekst- og 
studiested) å arbeide i nord etter endt 
turnustjeneste. Da medisinerstudent-
ene på et avgangskull i Oslo i denne 
perioden ble spurt om hvor de kunne 
tenke seg å jobbe, var det bare 7,5 
prosent som ville velge Nord-Norge. 
Men av de Oslo-studentene som 
avtjente turnustjeneste i Finnmark, 
var det hele 37,5 prosent som faktisk 

Inger-lIse HAAKstAd
styremedlem of

turnustjenesten:
        «la oss ikke kaste vrak på 
en ordning som sikrer både faglig kvalitet  
     og regional utjevning»
Helsedirektoratet har laget et forslag til ny turnusordning, som de 
siste månedene har vært ute på høring.  som de fleste vil være 
kjent med, går det nye forslaget i korthet ut på at det opprettes 
såkalte nybegynnerstillinger, som man nå må søke på.
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tok sin første jobb i Nord-Norge etter 
turnus.

En oversikt som ble gjort våren 2009 
over leger under spesialisering i  
Finnmark, viste at 62 prosent hadde 
 kommet dit som turnusleger. Det  
er ikke kjent at det er noe annet lege-
fordelingstiltak som har hatt like stor 
effekt i Norge.

Lignende erfaringer er gjort i de fleste 
distrikter, noe som avspeiles i hørings-
svarene som er avgitt. Av 32 kommuner 
mener 29 at dagens ordning med 
loddtrekning bør videreføres. I de tre 
nordligste helseregionene (Vest, Midt, 
Nord) er 29 av de totalt 34 hørings-
instansene kritiske til direktoratets 
forslag.

De som forsvarer det nye forslaget om 
søknadsbasert turnusordning, mener 
man ikke bør tvinge leger ut i distrikt-
ene; det er bare å gjøre seg attraktiv 
nok, så kommer legene frivillig. Erfar-

ing viser imidlertid at så ikke nød-
vendigvis vil skje. 

Undertegnede har i flere år vært over-
lege ved Helseforetak Helgeland, avd. 
Sandnessjøen. Turnusevalueringen 
har i mange år vist at Sandnessjøen 
sykehus er rangert blant de aller beste 
i landet. Jeg har spurt mange av 
 turnuskandidatene om det var på 
grunn av den gode evalueringen de 
valgte Sandnessjøen som turnussted. 
Ingen av de spurte sa at det var dette 
som var begrunnelsen; det var rett og 
slett fordi de hadde fått såpass dårlig 
nummer, at de ikke hadde så mange 
andre valg!  Det hjelper altså lite å 
gjøre seg attraktiv, da det tydeligvis er 
andre momenter som teller mye mer, 
hvis man fritt kunne velge.

I Sverige har man søknadsbasert 
 turnus, og der ser man dette tydelig. 
Studentene foretrekker ofte å vente, 
hvis de ikke får stilling der de opp-
rinnelig kunne tenke seg. De tar 

 heller korte vikariater i byene og 
 bruker personlige kontakter for å få 
de mest attraktive plassene rundt 
 universitetsbyene. Sykehus og lege-
kontorer i utkantene får turnusleger 
med beskjedent nettverk, eller frem-
medklingende navn – om stillingene i 
det hele tatt besettes. Det er vel neppe 
en slik utvikling vi ønsker hos oss? 

Samhandlingsreformen kommer til å 
sette enda større krav til en velfunger-
ende helsetjeneste. Det er da paradok-
salt at man nå ønsker å innføre en 
turnusordning som antagelig vil 
kunne svekke tjenestens kvalitet, samt 
gjøre det vanskeligere enn noen gang 
å rekruttere gode leger til distriktene. 

Helsedirektoratet forsøker å løse et 
kapasitetsproblem, men risikerer ved 
sitt forslag til ny turnusordning, å 
skape problemer som kan få uante 
negative konsekvenser.
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”Kvalitet” er et in-ord i helsevesenet. 
Alle vil ha det. Noen må måle det. Få 
vet hvordan. Nåværende kvalitetsindi-
katorer i norske sykehus oppleves som 
lite klinisk relevante. Men nå er noe 
nytt på gang i Norge; Kunnskaps-
senteret har kommet med en start, et 
forslag til rammeverk for et nasjonalt 
kvalitetsindikatorsystem. Men Danmark 
har kommet lengre og fokuserer 
annerledes. Kan vi lære noe av ”Den 
Danske Kvalitetsmodell” (DDKM)?

Den danske modell
Danskenes modell har en klinisk inn-
retning. Formålet med modellen, som 
nå er implementert i Danmark, ”var 
bl.a. at fremme gode og sammenhængende 
patientforløb, hvor patienterne direkte 
oplevede en forbedring af kvaliteten, samt 
at definere god kvalitet på et internationalt 
højt niveau” (Ugeskriftet for Læger 
171/20 2009).  Modellen er nasjonal 
og obligatorisk og er utviklet i sam-
arbeid mellom nasjonale og regionale 
myndigheter, sykehusledelse og fag-
miljø. 
Det er så langt laget 104 standarder 
innen tre kategorier; 
•  35 organisatoriske standarder, 

bl.a. 10 innen kvalitets- og risiko-
styring

•  54 generelle pasientforløpsstand-
arder, bl.a. 6 om diagnostisering, 
6 om medisinering

•  15 sykdomsspesifikke standarder, 
guidelines for noen tilstander, bl.a. 
apopleksi, lungekreft og schizofreni

Standardene er som hovedregel blitt 
utarbeidet i samarbeid med relevante 
fagpersoner. 

Modellen baserer seg på akkreditering 
med ekstern survey hvert tredje år. 
 Vurderingen ser til om det foreligger 
aktuelle retningslinjer, om de er kjent 
og brukes av de ansatte, om data rappor- 
teres og om det iverksettes tiltak for 
kvalitetsforbedring. Man sjekker således 
om institusjonen gjør det de skal gjøre 
på systemnivå og om det som meldes  
av feil, faktisk blir omsatt til læring i det 
daglige arbeidet.  Man måler ikke 
behandlingsresultatene på hver pasient. 
Resultatet av akkrediteringen offentlig-
gjøres, og institusjonene blir enten 
akkreditert, eller akkreditert med 
 merknader, eller ikke akkreditert. 

Kunnskapssenterets forslag
Kunnskapssenterets forslag til ramme- 
verk for nasjonalt kvalitetsindikator-
systemet (Rapport fra Kunnskaps-

senteret nr. 16-2010, juni 2010) munner 
ut i 18 anbefalinger. Denne rapporten 
synes å legge mer opp til et styrings-
fokusert system, for byråkrater og 
politikere.  De to første anbefalingene 
indikerer denne retningen:

Anbefaling 1, Formål, sier at ”hoved
perspektivet for systemet skal være helse
politisk styring og læring. Dette omfatter  
•  Samfunnsmessig legitimering og 

kontroll: for å gi allmennheten 
 innsikt i helsetjenestens ytelser i 
samfunnsmessig og helsepolitisk 
sammenheng 

•  Virksomhetsstyring: som verktøy for 
helsepolitisk styring og ledelse i 
helsetjenesten” 

Anbefaling 2, Målgrupper for det 
nasjonale kvalitetsindikatorsystemet, 
”er i prioritert rekkefølge:
1.  Det politiske nivået, helseforvalt-

ningen og ledere på overordnet 
nivå i helsetjenesten

2.  Allmennheten, pasienter og 
 pårørende

3.  Personell/ledere i helsetjenesten  
på lokale nivåer

4.  Forskere innen ulike områder
5.  Studenter og undervisere på alle 

nivåer i helsetjenesten”

Kvalitetsindikatorer 
- hva for hvem?

Innlegg AV Jon Helle, nestleder I ofs styre

skal et nytt nasjonalt kvalitetssystem først og fremst lages 
for byråkrater og politikere eller primært fokusere på  
kvaliteten i de enkelte pasientmøter?
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Her kan man få inntrykk av en grunn-
leggende forskjell i vinklingen mellom 
Den Danske Kvalitetsmodell og Kunn-
skapssenterets forslag: Er den danske mer 
klinisk fokusert på læring i hverdagen og 
det norske forslaget mer rettet mot poli-
tikk og styring og regulering? Er dette i 
så fall et godt utgangspunkt for å alliere 
seg med gode fagkrefter i klinikken?  

Regionale planer
På RHF-nivå har kvalitet fått en noe 
mer synlig plass. For eksempel står 
det i Strategi 2020 for Helse Midt-
Norge, vedtatt av styret i juni 2010: 

 ”Helse MidtNorge skal ta i bruk 
 indikatorer for behandlingskvalitet  
og pasienttilfredshet”

 ”Styret ber om å få seg forelagt en doku
mentasjon som viser kvaliteten i behand
lingen ved regionens forskjellige sykehus”

Legeforeningen
Legeforeningen og Overlegeforeningen 
har alltid hatt fokus på kvalitet i helse-
vesenet, særlig i tider da økonomi har 
fått relativt større oppmerksomhet. Vi 
ønsker at sykehusene skal være lærende 
organisasjoner med fokus på diagnos-
tikk og behandling av pasienter. Skal 
myndighetene lykkes med å få gode 
kvalitetssystemer som gir mening i 
norske sykehus, må de sikre følgende: 
Systemene må primært støtte opp 
under kvalitetssikring og - heving der 
helsehjelpen utøves, i den kliniske virk-
somhet. Da får man den beste invol-
vering av helsepersonell og grunnlaget 
for pasientsikkerheten bedres.  

Mer om den danske modellen kan 
leses i Ugeskriftet for Læger (UfL 
171/20 2009 s. 1660 ff) eller på  
www.ikas.dk (Institutt for kvalitet og 
akkreditering i Sundhetsvæsenet) .

Forslaget til Kunnskapssenteret ligger 
på www.kunnskapssenteret.no 
under aktuelle publikasjoner på 
hovedsiden. (http://kunnskapssent-
eret.no/Publikasjoner/9833.cms)

Jeg har omtalt sørlandet sykehus 
i denne spalten tidligere. nå er jeg  
nødt til å gjøre det igjen

ambulering
Nok en gang er det er det ambulerings-
spørsmålet som er årsak til denne spaltens 
kritiske søkelys. Det at våre eiere har 
besluttet å slå sammen mange sykehus  
til ett foretak, kan ha  
gode begrunnelser, men 
det ikke slik at vi som 
arbeidstakere skal finansi-
ere en evt bedret effekti-
vitet med for verrelse av 
arbeidsforholdene.

Ambuleringsbestemmel-
sen i A2 fastslår at dette 
skal være frivillig for den 
enkelte lege. Det har 
man også fått til en for-
ståelse for ved Sørlandet 
Sykehus, men den skal 
visstnok kun gjelde for 
leger som allerede er 
ansatt.

For nytilsatte leger 
mener sykehus ledelsen 
det er greit å kreve 
 pliktig ambulering.  
70 km morgen og kveld 
år ut og år inn.

Jeg kan ikke sterkt nok 
oppfordre overleger 
som vurderer stilling 
ved Sørlandet Sykehus 
om å  vurdere om det 
er slik de ønsker å 
jobbe kanskje for 
resten av karrieren.

AV ofs leder 
Arne lAudAl refsum



Vurderer du ny jobb?

Faksimile fra

ledige stillinger
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spørsmål og svar:

Alminnelig arbeidstid 
for sykehusleger

AV sIgne gerd blIndHeIm, 
fAgsJef I fHr/seKretArIAtsleder I of.

Overenskomstens del A2 § 3.2 regul-
erer alminnelig arbeidstid. Utgangs-
punktet er at den alminnelige arbeids-
tid ikke skal overstige 37,5 timer per 
uke i gjennomsnitt. Dette er likevel 
mer en formell enn reell hovedregel 
siden det fremgår i § 3.2 siste ledd at 
bestemmelsene om gjennomsnittlig 
35,5 timers arbeidsuke videreføres slik 
de gjaldt tidligere avtaleverk, og at 
nytilsatte følger de samme bestem-
melser som øvrige ansatte i foretaket. 

Bestemmelsene som er videreført er 
imidlertid forskjellige for leger som 
tidligere var ansatt innenfor tariffom-
rådene Staten, Oslo Kommune og 
Kommunenes Sentralforbund (de 
fylkeskommunale sykehusene).

Staten
Overleger som utfører aktivt og 
 passivt arbeid mellom kl. 2000 og 
0600 har en ukentlig arbeidstid på 
35,5 t/u. Det samme følger av videre-
ført særavtale mellom Staten og Ylf.

Oslo kommune
Leger i tidligere tariffområde Oslo 
kommune som har ordinær vakt-
tjeneste på arbeidsstedet, forvakt i 
hjemmet eller bakvakt i hjemmet med 
underordnet lege/turnuskandidat i 
forvakt mellom kl. 2000 og 0600 har 
rett til en ukentlig arbeidstid på 35,5 
t/u. 

Kommunenes Sentralforbund
Leger i tidligere tariffområde 
 Kommunenes Sentralforbund (KS) 
som har aktivt eller passivt arbeid på 
arbeidsstedet mellom kl. 2000 og kl. 
0600, har rett til en ukentlig arbeids-
tid på 35,5 t/u når disse vilkårene er 
oppfylt. I motsetning til avtalen i 
 staten hvor det ikke skilles mellom 
tilstedevakt og hjemmevakt i det aktu-
elle tidsrommet, er bestemmelsen i 
KS-avtalen i utgangspunktet begrens-
ende for muligheten for overleger 
bare med hjemmevakt til å få 35,5 t/u.

Bestemmelsen er imidlertid flere 
 steder fraveket gjennom ulike lokale 
avtaler. Det har  avdelingsvis eller på 
individuelt grunnlag vært etablert 
arbeidstidsordninger med 35,5 t/u 
selv om legene ikke har hatt en 
arbeidsordning i henhold til de 
 videreførte avtalevilkårene ved de 
tidligere fylkeskommunale syke-
husene.

Årsakene til at man ved flere helse-
foretak/sykehus har inngått avtaler 
om 35,5 t/u også for leger bare med 
hjemmevakt har vært forskjellige; 
herunder rekrutteringshensyn og 
ønsket om å unngå forskjellsbehand-
ling mellom ulike grupper av leger 
generelt og mellom ulike grupper av 
overleger spesielt. 

Øvrige videre-
førte bestemmel-
ser i tariffområdet 
KS er:
•  Lege som pr. 31.12.92 

arbeidet i vaktordning (B 
eller C) og som hadde en 
ukentlig arbeidstid på 35,5 
timer pr. uke, beholder den 
ukentlige arbeidstiden så lenge 
legen har samme stilling og  
tils varende beredskapsgrad.

•  Leger i spesialisering som pr. 
31.03.02 har oppsatt aktivt eller 
 passivt arbeid i henhold til 5.5.1  
(tilstedevakt) og 5.5.2 (hjemmevakt 
med plikt til å møte uten opphold) 
mellom kl.2000 og kl.0600, har en 
alminnelig arbeidstid på 35,5 t/u.

HSH-særavtalen
Også her er det tatt inn bestemmelser 
om videreføring av bestemmelser om 
35,5 t/arbeidsuke i tariffområdene 
HUK-kommune og HUK-Oslo. 
Bestemmelsene videreføres slik de 
gjaldt i virksomhetene pr. 31.03.2002. 

Krav ved tariffoppgjør
Legeforeningen har ved en rekke 
tariffoppgjør fremmet krav om 35,5  
t/u for alle leger i vaktarbeid; også ved 
overgangen til helseforetakssystemet 
og ved de senere 
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Langsomt blir faget vårt eget, sa kollega 
Fugelli. Med det indikerer han selvsagt at 
dette er en prosess som tar tid. ”It´s more to 
it” enn å lære seg prosedyren, teorien, hånd-
verket. Man snakker om legekunsten. Det er 
en allmenn erfaring at det tar tid å bli god 
– særlig gjelder dette kommunikasjon og 
teknisk finess. Først lenge etter spesialist-
godkjenningen går erfaring, trening og 
menneskekunnskap opp i ”en høyere enhet” 
for å si det generelt, og litt pompøst. 

”How doctors think” (1), en bok jeg 
har lest i det siste tar for seg medisinens 
egenart som fag og hevder at det verken er 
tale om vitenskap eller de tekniske ferdig-
heter, men praktisk resonnering. Aristoteles 
hadde et ord for dette –phronesis. Biologisk 
og medisinsk vitenskap, tekniske og prakt-
iske ferdigheter sammen med den kollek-
tive profesjonelle erfaring er grunnlaget 
man baserer sin vurdering (clinical judge-
ment) av det enkelte pasienttilfellet på: 
Vitenskaplige fakta, guidelines – hvordan 
skal de komme denne pasienten med sin 
individualitet til beste? ”The widespread 
misdescription of medicine as a science and the 
failure to appreciate its chief virtue, clinical 
judgement or phronesis, amount to a visual 
field defect in the understanding of 
medicine”(sit). 

Med denne forståelsen som utgangs-
punkt blir det paradoksalt at man synes å 
ha så lite fokus på     spesialiseringen og 
etterutdannelsens kår i det daglige. Selv 
om man snakker om både forskning og 
utdanning som viktige oppgaver, er realite-
ten på vei til å bli en annen. Mange opp-
lever allerede at dette dukker opp først og 
fremst i festtalene og når man skal profilere 
seg i media. I den daglige drift treffer man 
de organiseringer som sikrer bunnlinjen.                                                                                     

En forutsetning for modning og fored-
ling med tiden som går, er at man vedlike-
holder og øker sin teoretiske kunnskap 
gjennom etterutdanning – man blir ikke 
automatisk bedre med årene. Det er fullt 
mulig, om ikke vanlig, å praktisere faget 
med det man en gang fylte sitt hode med.

Kårene for spesialistenes muligheter 
for videre og etterutdanning er derfor 
den ene siden av dette komplekset. Den 
andre er betingelsene for leger i spesialise-

ring (LIS). Grunnlag og vedlikehold er like 
viktige - og salderinger må overvåkes og mot
arbeides. Industrialiseringen har medført et 
fokus på strømlinjeforming og ”fasttracks”. 
Man vil ikke bare korte utdanningstiden, 
men undersøker muligheten for å komme i 
mål med dr.grad på samme tid (”dobbelt 
løp”). Målet er effektivisering og ressursut-
nyttelse og har i vår tid en begrunnelse 
som tas for gitt. Både kapasitetsutfordring-
ene og fordeling av fellesgodene motiverer 
stadig evaluering av måten man driver på. 
Behovet for nye spesialister er stort og 
effektivisering av utdanningsløpet er derfor 
et hett tema.

Arbeidstiden er en viktig faktor som 
har endret seg. Den er blitt kortere – den vil 
bli stadig kortere ettersom EU regler imple-
menteres. Legitime arbeidstidsreguleringer 
medfører at færre er tilstede i den daglige 
drift, det er relativt få om et økende antall 
rutinepregende arbeidsoppgaver/arbeids-
stasjoner og tiden for virkelig trening i 
 ferdigheter (feks operasjoner) blir knapp. 
Knapp i forhold til hva som har vært ansett 
nødvendig. Det argumentet blir som regel 
møtt med at man har organisert arbeids-
dagen ved avdelingen for dårlig – smartere 
organisering skal løse problemet.

Driften er en annen faktor. En godt 
regulert drift er den sikreste vei mot bud-
sjettbalanse og den overkjører derfor alt 
annet. LIS er viktige innsatsfaktorer i 
 driften og må fylle sin rolle i framføringen 
av pasienter til behandling, etterpå kan de 
gå på operasjonsstua, hvis det er slikt som 
er faget. Driften begrenser muligheter for 
å dra på kurs – utenom høytider og som-
merferie skal det være full drift, lyder det. 
Driften har mindre toleranse for opplær-
ingssituasjonen, fordi den er tidkrevende. 
Oftere er det spesialistene som opererer og 
LIS som sorterer og leverer. Mester/Svenn 
situasjonen var selvsagt og sentral i arbeids-
situasjonen, men er blitt mer sjelden og 
oppstykket av de nevnte utfordringer.  

Mange er de forhold som fort kan 
svekke betingelsene for den beste utdan-
ningen. Kvaliteten må faget selv sette 
 standarden for og evaluere endringer  
som velter på med dette for øyet. 

A2 forhandlinger. Kravet er så langt 
ikke innfridd i den sentrale avtalen. 
Legeforeningen ser det imidlertid 
som positivt at man i flere foretak fra 
det tidligere fylkeskommunale tariff-
området har blitt enige om bestem-
melser i B-dels avtalen som ikke setter 
skille mellom hjemmevakt og tilstede-
vakt i forhold til 35,5 t/u.

Seniorpolitisk perspektiv.
Legeforeningen finner videre grunn  

til å bemerke som positivt at det i 
enkelte helseforetak nå også er 

tatt inn i B-dels avtalene at 
eldre leger som går ut av 

vakttjeneste, og derved 
etter avtalen formelt 

sett ikke lenger har 
krav på 35, 5 

t/u, får 
beholde 

sitt ukent-
lige timetall den 

resterende tid av sin 
yrkes aktive karriere. 

Endring av ukentlig arbeidstid  
fra 35,5 t/u til 37,5 t/u?
Dette er en problemstilling som av  
og til blir spilt inn til Legeforeningen. 
Basert på eksisterende avtale, er det 
formelt sett slik at hvis man har en 
arbeidstid på 35,5 t/u og dette er 
 knyttet til avtalens vilkår, vil man i 
utgangspunktet ikke ha krav på å fort-
sette med denne ukentlige arbeids tiden 
hvis vilkårene ikke lenger er oppfylt.. 
Det er selvsagt ingenting i veien om at 
man kan bli enige om å likevel videre-
føre arbeidstidsordningen.

Dersom en lege har fått en ukentlig 
arbeidstid på 35,5 t/u uten å fylle vil-
kårene for dette i henhold til eksister-
ende avtale, enten gjennom sin 
individ uelle arbeidsavtale eller gjen-
nom arbeidsordningen i den aktuelle 
avdeling/enhet i helseforetaket/syke-
huset, skal det heller ikke i ettertid 
knyttes vilkår for fortsatt å ha en 
ukentlig arbeidstid på 35,5 t/u. 

spesialiseringen
ArIld egge

1)  "How Doctors Think. Clinical Judgement and the Practice of Medicine",  
av Kathryn Montgomery, Oxford University Press, 2006.

oVerlegen 25



Helsedirektør Bjørn Inge Larsen har 
steget i min aktelse denne våren. Han 
har vist to gode eksempler på god 
faglig integritet etter min oppfatning. 

Først var det hans utspill mht livsstils-
sykdommer, dvs. forebyggende helse-
arbeid; kosthold, mosjon og eget 
ansvar for helse. Hva kan enkeltindi-
videt sammen med samfunnet gjøre 
for å hindre at sykdommer oppstår? 
Dette er jo et spørsmål FaMe har satt 
på dagsordenen ved flere anledninger, 
vi som er representanter for alle fag-
retninger innen medisinen. Det var et 
viktig emne ved fagkonferansen i fjor 
på Gardermoen, og var et av 
hovedemnene på møtet som måtte 
”aske- avlyses” nå i vår. Nå ble det tatt 
opp av Helsedirektøren, dessverre 
uten at det kom til noen særlig viktig 
debatt om spørsmålet. Jeg synes det 
var meget spesielt at verken helse-
ministeren eller ledende helsepoliti-
kere tok oppfordringen og fortalte oss 
om hvilke ”grep” de ville ha gjort i 
den saken. En rekke av våre politikere 
er jo ellers meget raske med å fortelle 
oss hvilke ”grep” som må gjøres, og  
av hvem - i det minste at ”grep” må 
gjøres. Dette er jo ingen populær sak, 
det å skulle fortelle innbyggerne i et 
av verdens rikeste land at de bør endre 
fokus, vaner og kosthold noe. Særlig 
siden dette ”noe” bør ledsages av 
 politiske og budsjettmessige føringer 
som ihvertfall ikke vil bringe mange 
stemmer ved neste valg. 

Det var vel heller ikke så veldig mange 
av oss 20 000 medisinere som tok opp 
hansken - i alle fall ikke i media. En får 
da stole på at den enkelte utøver er 
med på å bevisstgjøre pasientene våre 
hver gang de stikker innom kontoret. 
Noen ganger gjør vi det sannsynligvis 
med fare for at de ikke kommer til-
bake? Ubehagelige informasjoner er 
ikke alltid det letteste å fordøye.

Hvilket bringer oss til det neste emnet 
helsedirektøren tok opp, nemlig prio-
riteringsspørsmålet. Han sa det vi alle 
vet: vi kan snart ”gjøre alt for alle”, 
men det har sin pris. Siden det vil 
være ”u-la-seg-gjørlig” å innfri alle 
disse forventningene må noen 
bestemme hvem som skal få ”noe” og 
hvem som skal få ”mer”. Hvis da noen 
med visse tilstander skal få noe i det 
hele tatt! Det viktige prinsipielle 
spørsmålet ble selvsagt umiddelbart 
”personifisert” av media; ”den typen 
pasient skulle ikke få ditt, og den 
andre typen pasient skulle ikke få 
datt”, og alle ville få sine dødsdommer 
- slik kunne det leses. 

Her kom helseministeren imidlertid 
raskt på banen og ”skjøt ned” Larsens 
utspill; tydeligvis var ikke dette et 
emne politikerne ønsket nå, og etter 

en runde med ”de gamle prioriter-
ingstraverne” på banen, endte det vel 
nærmest med at dette - det viktigste 
medisinsk -etiske emnet for tiden, det 
er noe legestanden må stri med - det 
”får legene til enhver tid avgjøre”. 

Lite føringer og styringsvilje her  
- da slipper en (les politikerene) også 
vanskene og blir heller ikke sittende 
med svarteper.  

Nå er ikke det et emne vi direkte skal 
ta opp på fagkonferansen den 12. 
oktober, men i emnet ”Kvalitet, 

fame
«prioriteringer og det individuelle ansvar» 

rolf s. KIrscHner, leder fAme

Helseministeren har forsøkt denne sommeren å få til debatt om viktige problemstillinger 
– likevel uteblir debatten. noe av forklaringen er at myndighetene ikke ønsker den, 
politikerne frykter belastningen og at vi ikke engasjerer oss? 

Skriftserie for leger
http://www.legeforeningen.no/id/57106.0
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arbeidsmiljø og økonomi som styr-
ingsgrunnlag i sykehus”, er det van-
skelig å komme forbi prioriteringer. 
Vi gjør det hver dag, uten at det nød-
vendigvis tar livet av pasientene. Men 
uten tvil påvirker prioritering både 
arbeidsmiljøet, og direkte og indirekte 
kvaliteten, på det vi gjør. Vi vet at 
noen må komme foran andre, at noen 
må vente, at noen ikke kan få utført 
”de riktige tingene på riktig tid til 
riktig sted”. En gang i silurtiden lærte 
jeg at definisjonen på kvalitet var å 
”innfri de forventningene mottager 
hadde til varens-/ tjenestens innhold/
spesifikasjoner”. Mye vann har rent i 
havet siden Legeforeningens sykehus-
nettverk for kvalitetsforbedring balet 
med disse spørsmålene under Hans 
Asbjørn Holms ledelse, og faktisk 
utga to leseverdige monografier i ”den 
gule serien” *) i etterkant. Dermed er 
det med forventning jeg ser fram til 
foreningens nye satsning i året som 
kommer, dels som et hovedemne på 
fagkonferansen, dels som emne for 
statusrapporten 2011. 

En ting er sikkert - mye har endret 
seg i sykehusverdenen siden silurtiden 
i 90-årene. Da diskuterte vi ledelse i 
sykehus med fokus på sykepleierne og 
andre høgskoleutdannede kolleger, og 
kanskje konsentrerte vi oss så mye på 
de gruppene at vi ikke så at juristene 
og økonomene snek seg inn bakveien i 
ly av Foretaksreformen. Vi kan spørre 
oss hvor faget- og kvaliteten- og 
arbeidsmiljøet- blir av, når dagens 
IT-baserte registreringsskjemaer og 
rapporter er fylt ut og sendt. Jeg spør 
meg selv - var det vi ”Kvalitetsfol-
kene” som la grunnlaget for den 
registreringsiveren vi ser i dag - eller 
er det de økonomiske styringsparamet- 
rene som gjør det nødvendig? 

fame
«prioriteringer og det individuelle ansvar» 

Norsk kirurgisk forening (NKF) har 
siste tiår vært organisert som en føde-
rasjon av de kirurgiske grenspesialist-
foreningene. Styret i NKF består av 
lederne av grenspesialistforeningene i 
tillegg til en egen valgt leder og en 
representant for yngre leger. 

Arbeidsoppgavene er fordelt slik at 
fagpolitiske spørsmål og saker som er 
felles for de ulike spesialitetene i stor 
grad håndteres av NKF, mens spesifikke 
faglige spørsmål behandles av gren-
spesialistforeningene. Utfordringen er  
å identifisere de spørsmål som naturlig 
hører hjemme på en overordnet tverr-
faglig arena, samtidig som NKF støtter 
opp om den enkelte spesialforening. 

I løpet av de siste fem år har Norsk 
kirurgisk forening gått fra å være en 
selvstendig spesialforening til en fag-
medisinsk forening i Legeforeningen. 
På denne måten kan vi være synlige 
overfor vår moderorganisasjon Lege-
foreningen og delta i aktuelle proses-
ser og være premissleverandør for 
viktige beslutninger i Legeforenin-
gen. Omorganiseringen internt i 
Legeforeningen har gjort de fagmedi-
sinske foreningenes rolle viktigere. 
De fagmedisinske foreningene skal 
danne grunnlaget for det medisinske, 
faglige arbeidet i Legeforeningen. I 
tillegg til egne faglige og vitenskap-
elige oppgaver skal de fagmedisinske 
foreningene samlet bidra til at Lege-

paraplyorganisasjon 
med lange tradisjoner
store utfordringer på mange områder krever engasjement.  
fag og pasient trenger en organisasjon som gjennom prosesser, 
budsjettsalderinger og faglige omstruktureringer først og fremst 
garanterer for det medisinsk faglige. det skal likevel bli litt tid til  
feiring av 100 års jubileet neste år… 

olAug VIllAnger, leder norsK KIrurgIsK forenIng
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foreningens arbeid med legeutdan-
ningen er av høy kvalitet. Vi obser-
verer en styrket plass for faget i 
Legeforeningen. De fagmedisinske 
foreningene har beriket foreningen, 
gir mangfold og tyngde og er etter-
spurt av departementet, direktorat og 
Kunnskapssenteret. De har styrket 
Legeforeningens omdømme. De 
fagmedisinske foreningene har del-
tatt aktivt i debatter om Hovedstads-
prosessen, forskning og spesialistut-
danning. Legeforeningens status-
rapporter er også forankret i de 
 fagmedisinske foreninger. Både 
kirurger og Legeforeningen vil ha 
stor nytte av at man finner gode 
 løsninger som man står sammen om. 
God og konstruktiv kommunikasjon 
vil være avgjørende og erfaring tilsier 
at takhøyden er stor for meningsut-
veksling og – forskjeller innad. 

Norsk kirurgisk forening som para-
plyorganisasjon for de kirurgiske 
grenspesialitetene, prøver å fokusere 
på fellesnevnerne i de kirurgiske fag 
til tross for økende spesialisering, slik 
at norske kirurger kan fremstå som 
en samlet gruppe i viktige spørsmål i 
forhold til politikk, organisasjon og 
fag/fagutvikling. NKF bør være felles 
talerør for de kirurgiske fagmiljøer i 
helsepolitiske spørsmål og i saker 
som dreier seg om ledelse, drift og 
kvalitet av kirurgisk virksomhet. 
NKF bør ha en betydningsfull rolle 
som premissleverandør overfor 
 politiske myndigheter, organisasjoner 
og ikke minst Helseforetak i spørs-
mål som berører kirurgi. NKF er 
blitt en stadig viktigere høringsin-
stans, og er allerede en svært viktig 
aktør vedrørende utdanningsspørs-
mål, traumebehandling og ikke minst 
kvalitetsarbeid innen faget. 

Viktige oppgaver fremover 
Norsk kirurgisk forening har et klart 
fokus på faglighet og kvalitet og opp-
rettholdelse av kompetanse i den 

kirurgiske virksomheten i norske 
helseforetak og i Legeforeningen. 
NKF bør være advokat for at det 
kirurgiske fag utøves med høy kvali-
tet. Vi må ha fokus på forskning og 
undervisning og fag må ikke bli en 
salderingspost i en økonomisk og 
politisk drakamp. Det er mange 
 aktører som forsøker å ta eierskap til 
prosesser som er sentrale for kirurg-
ene og ikke minst pasientene. I slike 
prosesser er det viktig at de faglige 
argumentene er synlige. Legeforen-
ingen vil være tjent med at kirurgene 
er synlige for å kunne få gode innspill 
tidlig i startfasen av viktige prosesser. 

Vår nye helseminister ønsker å 
fremme begeistring. Hun mener 
samarbeid og begeistring er suksess-
kriterier for å lykkes. For oss leger vil 
begeistringen først og fremst ligge i 
det faglige. Det dreier seg for mye 
om bunnlinjen nå. Det er for lite 
fokus på den gjensidige avhengig-
heten mellom pasientbehandling, 
forskning og utdanning, arbeidsmiljø 
og økonomi/ressurser. 

Overgripende saker og saker som går 
på tverrfaglig samarbeid er viktige 
saker for Norsk kirurgisk forening. 
Utdanningsspørsmål, traumebehand-
ling, organisering av akutt kirurgi og 
spørsmål om rammebetingelser for 
kirurgi ved norske sykehus vil være 
eksempler på hva NKF engasjerer 
seg mye i. Traumeutvalget i NKF har 
nedlagt en betydelig innsats innen 
traumebehandling gjennom utvikling 
av systemer og register, utdanning og 
formidling via kurs, møter og kon-
gresser. Vi trenger å bygge opp leger 
som gode ledere og ledelse som inn-
befatter mer enn administrasjon. 
Andre viktige tema er integrasjons-
prosessen og funksjonsfordelingen i 
Hovedstadsprosessen som sannsyn-
ligvis vil bli førende for resten av 
landet. For øvrig er statuttene til 
Norsk kirurgisk forening en god 

ledesnor for hva som er viktig for 
styret i foreningen å arbeide videre 
med.

Utdanning og rekruttering
Norsk kirurgisk forening har i mange 
år engasjert seg i utdanningsspørs-
mål, og det nye styret har identifisert 
ulike angrepsvinkler av nettopp 
utdanning som en av de viktigste 
satsningsområdene fremover. Styret i 
NKF er opptatt av rammevilkår og 
struktur på kirurgiutdannelsen og ser 
et klart behov for effektivisering av 
utdannelsen av kirurger i Norge. 
Rammevilkår for utdanning av 
legespesialister i Norge har endret 
seg betydelig de senere år. Utdan-
ning av legespesialister generelt er i 
endring, men utfordringen er kanskje 
spesielt stor for utdanning av kirur-
ger av flere årsaker. Arbeidstiden er 
blitt kortere, nye kirurgiske teknikker 
er introdusert, det skjer en økende 
grad av grenspesialisering, det er 
økende produksjonspress og mangel 
på kirurgspesialister. 

Det foreligger nå en revidert utdan-
ningsplan for utdanning i generell 
kirurgi og de kirurgiske grenspesiali-
tetene. De nye spesialistkravene vil gi 
rom for en enklere gjennomføring av 
spesialitetene enn tidligere. Norsk 
kirurgisk forening mener det fortsatt 
er behov for revisjon av struktur og 
innhold i utdanning av kirurger i 
Norge, og har tatt initiativ overfor 
Legeforeningen for å diskutere dette 
videre.

Norsk kirurgisk forening har de 
senere år styrket sitt internasjonale 
kontaktnett med søsterorganisasjoner 
som er engasjert i utdannelse. Via 
NKF sitt internasjonale faglige nett-
verk er to internasjonale kurskonsept 
introdusert i Norge. ATLS (Advan-
ced trauma life support) er et kurs-
program som trener spesialister i 
håndtering av traumepasienter etter 
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innkomst i sykehus. Det er utviklet 
av American College of  Surgeons og 
er implementert i mer enn 50 land. 
Norsk kirurgisk forening er ansvarlig 
for innføring av ATLS i Norge og 
har eierskap til dette. I dag er ATLS 
kurset obligatorisk i den generelle 
kirurgiske utdanningen.

”Basic surgical skills” kurs er utviklet 
av Royal College of Surgeons of Eng-
land og fokuserer på å trene kirurgi-
kandidater i manuelle ferdigheter tidlig 
i utdannelsen. Det er nå gjennomført 
tre kurs i basal kirurgisk teknikk etter 
mal fra RCS og kursene har vært svært 
godt mottatt. Vi håper at kurset på sikt 
skal bli en del av den obligatoriske 
utdanningen av kirurger generelt.
 
Styret ønsker å få til et utvidet inter-
nasjonalt samarbeid om utdanning av 
kirurger og se om andre veletablerte 
kursopplegg fra kolleger i andre land 
kan overføres til Norge. I grenspesia-
liteter med få utdanningskandidater i 
Norge burde norske kandidater 
kunne ta tellende kurs til spesiali-
teten for eksempel i Storbritannia.  
Vi tror at et økende samarbeid mellom 
Norsk kirurgisk forening, Universi-
tetet og offentlig myndighet (Helse-
direktoratet/regionale helseforetak) 
har store potensialer for å effektivi-
sere kirurgi utdannelsen i Norge. 

NKF sitt siste engasjement innen 
utdanning gjelder innføring av den 
kirurgiske sjekklisten, såkalt ”safe 
surgery” konseptet fra WHO. Et 
viktig spørsmål er om sjekklisten i 
seg selv har en særskilt kontrollfunk-
sjon eller om sikkerheten allerede 
ivaretas godt nok gjennom de kon-
trollrutiner og prosedyrer som alle-
rede er innarbeidet på norske opera-
sjonsavdelinger. Den første nasjonale 
tverrfaglige konferansen om innfør-
ing og bruk av sjekklisten for trygg 
kirurgi ble arrangert medio april til 
godt oppmøte.

Det er et økende rekrutteringsproblem 
i norsk kirurgi. NKF ønsker økt 
fokus på rekruttering av begge kjønn 
til de kirurgiske fag. Det er nå over 
60 % kvinner i medisinstudiet, men 
kun ca 10-15 % kvinner i de ulike 
kirurgiske spesialiteter, i noen av dem 
sågar mindre. Styret håper at valget 
av den første kvinnelige leder i foren-
ingen kan bidra til at faget kan 
rekruttere enda flere kvinner. 

Generell kirurgi, som lett faller 
 mellom to stoler, må ivaretas. 
 Kirurger i periferien er også opptatt 
av omstillingsprosessene og funk-
sjonsfordelingen i Hovedstadsproses-
sen som sannsynligvis blir førende 
for resten av landet. Hvor lite ned-
slagsfelt kan aksepteres for å drive 
med kreftkirurgi? Greier regions-
sykehusene å gi slipp på noe når 
andre ting blir sentralisert? Bør vi se 
på alternative organisasjonsmodeller, 
kan flere sykehus arbeide sammen 
innenfor spesielle felt osv?

Styret i Norsk kirurgisk forening 
håper vi fortsatt kan høre mye til 
kirurgene fremover, gjennom virke-
midler som kommunikasjon innad og 
utad. Innad gjennom våre egne 
medier i form av et revitalisert 
 medlemsblad ”Kirurgen”, vår nyopp-
rettede hjemmeside og direkte 
 kontakt med medlemmene gjennom 
e-mail/Min side, arrangement av 
kurs mm. Høstmøtet vil bli en enda 
viktigere arena for det norske kirurg-
iske fagmiljø fremover. Utad gjennom 
åpenhet overfor almennhet og media 
og deltagelse i den offentlige debatt, 
samt gjennom arrangement av kurs, 
møter og kongress.

Norsk kirurgisk forening feirer neste 
år sitt 100 års jubileum, og i den for-
bindelse vil det foreligge en ny jubi-
leumsbok om norsk kirurgis historie. 
For øvrig vil det være en begivenhet 
som ikke vil bli forbigått i stillhet. 
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En dag jeg bladde gjennom gamle 
bøker kom jeg over Husmorboka.  
Her kan man finne mange gode tips 
for den som vil skape et godt hjem. 
Det er et eget kapittel som heter 
sykepleie, og der kan man lese føl-
gende anbefaling til husmødre: ”Man 
skal gjøre nøyaktig som legen har 
bestemt”. Det gis ingen begrunnelse 
for dette påbudet; det er kun en klar 
beskjed om at det er sånn det skal 
være. Dette burde egentlig ikke være 
noe å stusse over, men i våre dager er 
det blitt et sjeldent standpunkt.

I dag er det vanligere at pasienter ser 
på legens ord som et råd på lik linje 
med det de får fra naboen, det de 
leser i ukas horoskop, det de hører 
fra homeopaten sin, eller det som 
”står på nettet” (uten at de tar hensyn 
til hvilken nettside det står på). Et 
hvert menneske er selv best i stand til 
å finne ut hva som er sant, tenker 
man gjerne, også når det gjelder 
helse.

Hvordan har vi kommet hit? Svaret 
er komplekst og må ses i sammen-
heng med andre endringer i tiden, 
men en viktig brekkstang i detroni-

seringen av legestanden var nok at 
Legeloven ble erstattet av Helse-
personelloven. 
 
Allerede ved navnet på loven 
 begynner problemet: Alt helse-
personell skal liksom behandles likt 
og leve opp til de samme kravene. 
Man stiller ikke større krav til leger 
enn andre, og dermed får legene 
heller ikke mer ansvar og tillit. Etter 
at kvakksalver loven forsvant, er det 
knapt noen som kan hindres i å tilby 
”helsetjenester”. For publikum blir 
dermed skille linjene utydelige 
 mellom leger, sykepleiere, hjelpe-
pleier, vernepleiere, miljøterapeuter, 
aromaterapeuter, healere, coacher, 
spåkoner og alle andre som mener 
noe om kropp eller sjel.

Rettighetsfokuseringen vi har i 
 samfunnet gjør dessuten at man er 
 konstant på jakt etter noe å klage på. 
Pasientene oppfordres til å se på seg 
selv som ”brukere”, og som gode 
forbrukere skal de være skeptiske til 
om legen ”leverer varene”, slik han 
bør. Dette innbyr til å anse seg som 
parter i en konflikt, og slikt blir det 
ikke gode lege-pasient-forhold av. 

tilbake på pidestallen!

Artikkelen er publisert i Ylf-Forum nr. 3-2010.

          MORBUS NORVEGICUS
    Kristoffer Brodwall

      Kommentér gjerne på norvegicus.no

rettighetstenkningen er en pest som rammer hele samfunnet.

ArIld egge, red

Vi oppfordret i nummer 2 til 
engasjerte debattinnlegg. I YLF 
forum har de en miniserie som 
kan inspirere, og hensikten forfat-
terne oppgir ”er et engasjement 
for å ta faget tilbake”. Frustrasjo-
nen over å bli satt til side gjelder 
altså ikke bare leger som har vært 
med en stund, også nyutdannede i 
starten av sin karriere ser proble-
met. Det gir litt økt gyldighet til 
egen frustrasjon – det er altså ikke 
bare et fenomen som skyldes til-
stivning og endringsuvillighet. 
Bevares, de yngre kan være eng-
stelige for å gå glipp av privilegier 
og annet kan sies for å svekke 
betydningen av et engasjement. 

Likevel, forfatteren kan rett og slett 
ha et poeng og engasjementet kan 
være på sin plass - og med sin 
energi fungere som en inspirasjon 
hvis man skulle kjenne resignasjo-
nen sige inn over seg. Vi bringer 
dette fra siste ”Forum”, nummer 3 
i rekken av 6 – kanskje bringer vi 
de øvrige i følgende nummer. 
Uansett, de to foregående finnes 
på www.norvegicus.no . Forfatte-
rene er foruten Kristoffer Brod-
wall, Torbjørn Folstad og Morten 
Magelssen. Det er tenkt at den 
siste skal bli en oppsummering av 

miniserien.   
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Således kan man spørre seg om pasi-
entrettighetsloven egentlig er et gode 
for  pasientene, eller om det bare er 
jurist ene som har glede av den. 
 Rettighetstenkingen er en pest som 
rammer hele samfunnet. Og når 
enkelte leger viser til sine rettigheter 
og krever erstatning for tapt arbeids-
inntekt, etter å ha fått underkjent 
turnustjenesten blir det tydelig hvor 
langt vi alle har kommet i å glemme 
våre plikter, fordi vi ser oss blinde på 
våre rettigheter.

Taushetsplikten vår er i ferd med å 
bli utvannet. Jeg vil tenke meg om to 
ganger før jeg oppgir sensitive opp-
lysninger, dersom jeg blir innlagt på 
sykehus, for sannsynligheten for at 
informasjonen kommer på avveie er 
høy. Og hva har lovgiverne gjort for  
å demme opp mot dette problemet? 
De begrenser lesetilgang for og 
 driver kontroll av ALLE som bruker 
EPJ. Det er jo sånn man må gjøre det 
i et demokratisk, flatt system. Der-
med hindres legers tilgang til rele-
vant informasjon, mens andre syke-
husansatte kan lese notater de ikke 
har noe med. Og slik har det blitt 
fordi jurist ene og lovgiverne ikke  
ser (eller ikke vil se) forskjellen på 
legers faglige nysgjerrighet og  
andre sykehusan sattes personlige 
nysgjerrighet.

Som leger har vi den helt sentrale 
rollen i helsevesenet. Vi har kompe-
tanse og er i posisjon til å se helheten 
ved helseproblemer i en helt annen 
utstrekning enn annet helsepersonell. 
Dette er noe alle egentlig vet, men 
som ingen tør å si. Nå er det på tide 
at vi slutter å være så feige og ”snille” 
at vi lukker øynene for dette, og 
 krever vår myndighet tilbake. Noe 
annet er faktisk å ofre pasientene til 
fordel for (syke)husfreden.

spEktErforHandlingEnE 2010
AV ofs leder Arne lAudAl refsum

Årets forhandlinger skal forhåpentligvis være ferdig når dette bladet trykkes. 
Dette er nesten 3 måneder etter planen, noe som skyldes en rekke konflikter  
og streiker, som forskjøv tidspunktene for våre forhandlinger. Våre tillitsvalgte 
hadde planlagt for dette i juni, og måtte nå på kort varsel rydde rom i time-
planene. All honnør for at de har klart å gjennomføre dette.

De sentrale A2 forhandlingene nådde enighet med lønnsoppgjør for Ylf, og 
økning av dr.gradstillegget med 5.000 kr, økt vaktlønnssats med skarve 0,001% 
av basislønn.

Vi fikk også en økning av avsetningen til Fond III, noe som var nødvendig for å 
redde økonomien i fondet, se egen artikkel annet sted i bladet. Det er imidlertid 
helt feil at vi bruker av våre egne lønnsmidler til å finansiere en videre- og etter-
utdanning som det er arbeidsgivers plikt å gi oss. Arbeidsgiver er her ikke sitt 
ansvar bevisst, og vi må vise politikerene hvordan systemet de eier ikke oppfyller 
sine forpliktelser. 

Alle våre forsøk på å få tid til kurs/kongresser og veiledning av LIS inn på tjeneste- 
plan ble avvist.

Før sommeren ble det skrevet mye i Dagens Næringsliv om vaktene våre. De  
ble av Spekter fremstilt som uforsvarlige, men det kom ingen krav om endring  
av disse bestemmelsene under forhandlingene. Det ble også sagt at arbeidsgiver-
siden hadde store behov innenfor arbeidstid og ambulering, men heller ikke her 
kom det forslag til tekstlige endringer fra Spekter.

Til tross for innvendinger over så er hovedinntrykket at forhandlingene skjer i  
en mer konstruktiv tone enn tidligere. Arbeidsgiversiden ønsker å forstå bak-
grunnen for kravene våre, selv om vi ikke får gjennomslag for det enkelte krav  
i forhandlingene. Dette er noe nytt, og en gledelig utvikling. 

I skrivende stund, 28 september er det bare OUS som gjenstår før sløyfen skal 
knyttes. La oss håpe de kommer til enighet, og at vi klarer å løse de 4 bruddene 
vi har samtidig med avslutningen av årets forhandlinger.

Det mest beklagelig er at det ble brudd ved Nordlandssykehuset. Her hadde 
arbeidsgiver brukt opp pengene på andre før overlegene slapp til ved forhand-
lingsbordet. Jeg gjør legene i Bodø oppmerksomme på at det er mange ledige 
stillinger ved AHUS. Søk dit.

Resultatene fra det enkelte sykehus og samlet blir lagt ut på MIN SIDE.
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