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Kjære
kolleger
Hverdagen gir ikke bare frustrasjon,
men selvsagt mye inspirasjon! Vakter er
slitsomme, vi blir utfordret intellektuelt
og emosjonelt, men lagrer samtidig
erfaringer som gir mot til å ta nye tak
og løfte seg videre. Møter med pasienter
og skjebner mobiliserer refleksjoner over
etiske aspekter ved rolle, medisinske
problemstillinger, livet i sin alminnelighet og en tilfredshet med ens egen
heldige valg av yrke. Møter med dyktige
kolleger i det daglige, i en sen kveldstime, om natten, er et helt sentralt element i min egen opplevelse av den glede
jeg føler ved faget og det å være ”på
jobben til alle døgnets tider”. Visst klager
man, det er saktens mye å gremme seg
over, men kildene til slikt finnes nesten
aldri innenfor det genuint medisinske og
kollegiale! Vi slipper ikke unna verken
tiden eller sykdommen, men når vi er
arbeidsføre har vi en unik posisjon for å
kjenne meningsfylde og berikelse.
En kveld på intensiv for de aller
minste traff jeg en ”godt voksen”
kollega som med stoisk ro la fram en
problemstilling tilhørende mitt fagfelt.
Min bedømmelse var ønsket, men kollegaen hadde et klinisk blikk og egentlig
alle svarene selv. Jeg kommenterte det –
”Å, jeg har jo sett noen før” svarte hun.
”Vi behøver ikke gjøre noe i kveld, men
kanskje dere ser inn til denne i morgen?”
En mild faglig autoritet som beroliger
også ved sin troverdighet. Autoritet
bygger på kunnskap og erfaring – både
og har man først etter ”noen år”. Vi
vekslet bare noen setninger om dette,
men det ble en av de ”små opplevelsene”
fra en vakt som ansporer til refleksjon.
”Jeg syns det er gøy å gå vakt, jeg – jeg
har ikke vondt noen steder og da kan
jeg vel jobbe? Jeg ber bare om en litt
bedre lampe…” Kolleger kan helt uten
å vite det, være en stor inspirasjonskilde!

Denne gangen ble dette veldig
a ktuelt fordi temaet er Seniorpolitikk
og Prioriteringer. To adskilte tema, men
en opplevelse fra denne arenaen evner
å sette i gang refleksjoner over begge.
Engelsk har et idiom, "to pick someones
brain”. Advokater kontakter spesialister og
spør ”may I pick Your brain” for å hente
inn nødvendig kunnskap. Seniorpolitikk
bør handle om flere ting, men også det!
En dreven kliniker med kanskje mer enn
30 års erfaring representerer en stor ressurs
som må forvaltes og det er naturlig å skape
forutsetninger for at fruktene av et langt liv
i klinikken kan ”høstes” til beste for de
som overtar og deres pasienter. Sykehuset
er egentlig også interessert i det, og bør
derfor ta seniorpolitikk på største alvor.
Temaet er derfor viktig. Leger er tradi
sjonelt interessert i å stå lengst mulig i
jobben. Noen forstår ikke engang spørsmålet om tilrettelegging, mens andre de
siste årene etter et liv med tøffe tak kan
tenke seg redusert arbeidstid - for da å
kunne stå til disposisjon for yngre lære
villige kolleger; en nøkkel i senior
politikken må derfor være ”individualitet”.
En urovekkende tendens foretakene
skulle merke seg er at det faktisk er blitt
mer nærliggende også for kolleger å tenke
å gå av ”så fort man kan” (62), fordi man
ikke lenger ser det likt å strekke seg lojalt
for et system i stor endring der fagligheten
synes å bety stadig mindre. Med et erkjent
behov for at flest mulig står i arbeid for å
bære ”pensjonsbyrden”, må kanskje
arbeidsgiver finne seg i ”å gjøre seg lekker"
for den eldre garde?
Prioriteringer er et tema som like lett
assosieres i møtet med livets ”nedre
grense”. Innen alle fag er det aktuelle
prioriteringsspørsmål, men her blir det
kanskje satt mest på spissen? Ikke minst
fordi utviklingen er rivende og oppfatninger om hva som kan føre til et godt

liv bare kortvarig er ”sanne”. Ingenting
å holde seg til i balansen mellom ansvar
for den enkelte og de mange.
”Tankevekkeren” er en prøve – vi for
søker å løfte blikket fra den hjemlige
debatten mellom Helseforetakene som
ofte preges av frykt for å tape funksjoner
til andre. En naturlig frykt dersom vi ser
bare på hverandre som våre ”fiender” og
tror at vi i fremtiden skal kunne tilby alt.
Den reelle ”trusselen”, eller utfordringen
kommer utenfra og fra en pasientpopulasjon som stadig orienterer seg bedre og
hjelpes av økonomiske ordninger som
smører en inntreden på et internasjonalt
helsemarked. Språk er ingen hindring og
hvorfor skal jeg ikke dra til et europeisk
senter for min diagnose? Kostnaden
dekkes i de fleste land mer enn nok med
en norsk ramme. Les Grünfelds artikkel.
OUS må visiteres også denne gang,
dessverre. Kolleger uttrykker en tynnslitt tillit til ledelse og de prosesser som
gjennomføres, man ser kapasitetsproblemer og registrerer svekket kvalitet
og tegn på at det går utover pasientene.
Vi vet hvor lista skal ligge: På siste vakt
hadde vi pågående en vanskelig anevrysmeoperasjon og fikk inn en akutt
hjerneblødning – den måtte tas parallelt
og både operasjon og anestesi stilte opp.
Under dette fikk vi meldt en ny subarknoidalblødning – idet ”stanscallingen”
gikk. ”Tulleru`” sa anestesilegen idet
han ba seg unnskyldt et øyeblikk. Et
system som takler dette stresset finnes,
man skal være ”bra kjekk”
som administrator for å
røre ved slikt – vi vet ikke
i hvilken grad de overskuer
konsekvensene. Hvor godt
er de nye konstruksjoner
utredet?

AV overlegeforeningens leder
Arne Laudal Refsum

Foto: Legeforeningen/Mark Cabot

Nasjonal Sykehusplan
V

i er brikker i et stort svarteperspill.
I dette spillet skylder helseminist
eren på RHFene og/eller det enkelte
foretaksstyre. Det er departement,
regjering og Storting som har manøvrert sykehusene dit de nå befinner seg.
De samme må derfor ta ansvar, og utarbeide en nasjonal sykehusplan som
beskriver hva som skal finnes ved alle
lokalsykehus, hva som kan være tilleggsoppgaver, og hvor disse sykehusene skal
ligge. Politikerene bør vurdere berettigelsen av RHFnivået, og den byrå
kratisering dette har ført med seg.
Det er åpenbart tiden for endringer i
sykehusstrukturen i Norge. Nok en gang
tror jeg vi finner forklaringen i økonomi,
og ikke i kvalitet. Det er tre hovedelementer: Avskrivninger, pensjon og aktivitet. Staten overtok sykehusene i 2002.
For å tydeliggjøre at denne store samfunnssektoren måtte ta et ansvar for de
enorme ressursene som eksisterte i bygg,
anlegg og utstyr ble det besluttet at sekt
oren skulle følge regnskapsloven. Dette
betyr at man skal ta med verditap på
investeringer i regnskapet som såkalte
avskrivninger. Men allerede her snublet
reformen. Regjeringer av forskjellige
farger bevilget ikke nok midler til de
årlige avskrivningene før i 2008. Syke
husene fikk i stedet lov til å gå med underskudd og opparbeidet en avskrivningsgjeld på mer enn 10 milliarder kroner.
Stortinget vedtok endrede beregnings
regler for pensjon, noe som gjorde dette
langt dyrere for sykehusene. Nok en gang
fikk man lov til å gå underskudd, men her
måtte sykehusene i tillegg betale renter på
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gjelden som løp opp i nær 5 mrd kr. En av
hovedbegrunnelsene for den statlige overtagelsen var de lange ventelistene, som var
en stor politisk belastning for den til enhver tid sittende regjering. Fra starten av
reformen var DRG-satsen 60 %, og sykehusene behandlet pasienter i høyt tempo,
i håp om å jobbe seg ut av underskudd.
Køene sank, men underskuddene steg.
DRG-satsen ble redusert til 40 % og det
ble klargjort at aktiviteten skulle ikke øke.
Sykehusene økte allikevel produksjonen,
fordi køene økte igjen, men nå ble underskuddene ikke akseptert, nå var det ikke
lenger køene som var den politiske belastningen, nå var det underskuddene. Resultatet var knallhard styring med ensidig
fokus på økonomi. Kulturen ble et blårussspråk, med ordrereserver i stedet for
ventelister.
Her er vi nå. Økonomien er i balanse,
men mer enn 40 % av egenkapitalen er
borte. Bygninger er nedslitt, mye medisinsk-teknisk utstyr er utslitt, og køene
er 50.000 større enn i 2005 og vente
tiden er lenger. RHFenes løsning på
fremtidens investeringsbehov er nå
strukturendringer. Vi ser det over hele
landet. Størst som alltid er prosessen i
Oslo, med etableringen av OUS, og nedleggelsen av Aker. Vi ser det for eksempel
i funksjonsfordelingsstridene mellom
Arendal og Kristiansand, mellom Molde
og Kristiansund, mellom Førde, Lærdal
og Norfjordeid og mellom Sandnessjøen og Mo i Rana. For å gjøre dette
tydeligere: Det er vedtatt bygget et nytt
sykehus i Drammen. Tomten nær sentrum viser seg å bestå av leire og forurensning. Vedtar man bygging et annet sted så

vil plassering nærmere Kongsberg kanskje
bety nedlegging av det sykehuset. Plasserer man sykehuset nærmere Lier har dette
betydning for fremtiden til Bærum sykehus. Og i tillegg har man psykiatrien med
Blakstad og Lier, og midt i mellom ligger
Dikemark som er eid av OUS, og som er
planlagt nedlagt. Alt er igjen eid av Helse
Sør-Øst. Professor i helseøkonomi Terje
Hagen har vist at det ikke hjelper med
funksjonsfordelinger. Noe må legges helt
ned, dersom det skal ha økonomisk effekt.
Disse prosessene er utrolig vanskelige
for våre tillitsvalgte, styrerepresentanter og fagmiljø. Gode fagmiljøer som
det har tatt generasjoner å bygge opp
ødelegges. Alle slåss for sitt eget, og det
er mye vikarierende argumentasjon
som brukes. De tillitsvalgte blir syndebukk, noe som er urettferdig.
Som representanter for Legeforeningen
må kvalitet komme først i argumentasjonsrekken, sammen med pasientsikkerhet. Volum/kvalitet relasjonen kan brukes
og misbrukes. Argumentasjonen må
bygge på Legeforeningens vedtatte politikk, for eksempel når det gjelder krav til
spesialiteter ved lokalsykehus. Legeforen
ingen hevder at noen lokalsykehus nok må
legges ned, men andre må rustes opp.
Den tillitsvalgte og medlemmene må se
det store spillet, og sin egen plass som
premissleverandør og konstruktiv del
tager, men på ingen måte overta ansvaret
for noe som egentlig er bestemt helt andre
steder, og dessverre gjerne på forhånd, før
(skinn)prosessene i det hele tatt har startet.
Ansvaret er det ministeren som har, selv
om hun dytter RHFene foran seg.

God jul til alle medlemmer

Innledning

Inge Lønning trenger ingen nærmere presentasjon. Hans navn er knyttet til prioriteringsbegrepet innen
helse gjennom Lønning I (NOU 1987:23) og Lønning II (NOU 1997:18)utvalgene. Det var derfor mer enn
naturlig å be ham reflektere over prioriteringer innen helsevesenet i dette nummer. Arbeidene er ”god bakgrunn for egne meninger” og er pensum for alle som ønsker å delta i den norske debatten. Vi prioriterer alle
i det daglige og vi kan være sikre på at denne debatten vil bli stadig mer aktuell med stigende kostnader,
behandlingsmuligheter og demografiske endringer.
Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen tok initiativ før sommerferien til en prioriteringsdebatt som man skulle
tro fikk en større oppmerksomhet enn den gjorde. En svært viktig debatt ble dessverre borte blant andre
nyheter etter bare kort tid. Kanskje er den for vanskelig. Som klimaforandringene noe man ikke kan ta inn
over seg, noe offentligheten snur seg bort ifra? Er det helt sikkert at forandringene er menneskeskapte? - Kan
det virkelig komme dit at vi må gjøre valg? Hans Petter Aarseth ser prioriteringen fra klinikeren; han sendte
sin artikkel ment for Indremedisineren feil og vi fikk derfor se den – med tillatelse trykker vi den her.
Redaktøren vil benytte anledningen til å anbefale en artikkel om prioritering fra en samfunnsøkonomisk
synsvinkel: ”Å prioritere kan være så mangt” (1996) av Tor Iversen. Oversiktlig og morsom lesning som gir
tilgang til en del sentrale begreper som brukes i den offentlige debatt av helseøkonomer og helseledere. Den
og andre publikasjoner fra det norske helseøkonomiske instituttet kan være en innfallsport til debatten som
det er nødvendig å delta i. Man kan ikke ikke ha en oppfatning om dette?
Red.

VILLE DET MED…

Innlegg av
Inge Lønning

På forsommeren i år kom plutselig helseprioritering på dagsorden i mediene. Et intervju med
helsedirektøren var alt som skulle til. Tatt i betraktning at intervjuet ikke inneholdt en eneste oppsiktsvekkende uttalelse, er det grunn til å anta at temaet bare har ventet på at noen skulle sette
ord på det. Etter at helseministeren fikk summet seg, sluttet hun seg til koret av alle dem som hilste
debatten velkommen. Deretter ble det – som vanlig – stille. Debatter som alle ønsker velkommen,
blir det aldri noe av.

D

en helsepolitiske prioriteringsdebatten er ikke ny.
I 2010 er det nøyaktig 25 år siden
den første offentlige prioriteringsutredningen ble igangsatt. To
år etter resulterte den i NOU
1987:23 ”Prioriteringer i norsk
helsetjeneste”. Utredningen
pekte på noen enkle sannheter
som ikke har tapt noe av sin
aktualitet:
6 OVERLEGEN

1. Prioriteringsbeslutninger treffes hver dag, fra sykeseng og legekontor via helse
foretak til departement, regjering og storting. Det eneste alternativ til åpne og
gjennomtenkte prioriteringer basert på vedtatte retningslinjer, er vilkårlige
prioriteringer improvisert av fagfolk.
2. Hvis ordet prioritering skal gi mening, må det bety noe annet enn å flytte alle gode
formål høyere opp. Prioritere innebærer å flytte noen formål lenger ned, for å frigjøre
ressurser til formål som anses v iktigere.
3. I den overutviklede del av verden er grunnproblemet et helsebegrep uten grenser.
Dersom WHO’s definisjon av helse som en tilstand av absolutt velvære, fysisk, psykisk
og sosialt legges til grunn, vil helsevesenet være dømt til å produsere skuffede forventninger, og helsepolitikken vil være feilslått uansett hvor store ressurser som brukes.

Stortingsarkivet/Scanpix

©

PRIORITERING – TENKE DET, ØNSKE DET,

Det siste er enda mer påtrengende
nødvendig i 2010 enn det var på
1980-tallet. Den gang pekte vi på
tendenser til å utvide helsebegrepet
ved å legge beslag på helsevesenets
ressurser for å løse problemer som
strengt tatt har lite med sykdom å
gjøre, for eksempel ufrivillig barn
løshet. I 2009 valgte Stortinget å ta et
drøyt steg videre i samme retning ved
å gi lesbiske par rett til helsevesenets
bistand for å skaffe seg barn.
Om berettigelsen av den slags lovgivning
vil det være delte meninger. Det som er
udiskutabelt, er at det den er ment å løse,
har lite med helseproblemer å gjøre.
NOU 1987:23 pekte på to områder
som var alvorlig forsømt innenfor
norsk helsevesen. Det ene gjaldt
psykiatrien. Det andre gjaldt tilbudet
til kroniker¬gruppene. Pasienter med
kroniske lidelser tilhører oftest små
pasientgrupper. Den oppfølging de har
bruk for, er av permanent karakter og
gir sjelden spektakulære resultater. Det
samme gjelder for deler av psykiatriens
ansvarsområde. I begge tilfelle dreier
det seg om pasientgrupper som har
små muligheter til å hevde seg i kampen om medienes oppmerksomhet.
Til tross for psykiatriløftet på 1990tallet er situasjonen ikke vesentlig
annerledes i dag. For kronikergrupp
enes vedkommende har det skjedd lite

Prioritering

De tre sannhetene burde være like selvinnlysende som de var for 25 år siden.
Det eneste alternativ til åpne og gjennomtenkte prioriteringer er lukkede og
vilkårlige. Å prioritere innebærer å bruke
færre helsekroner på enkelte formål. Og
vi trenger et helsebegrep med jordledning i stedet for WHO’s utopi.

eller ingenting. Når det gjelder psykiatrien, later det til at behovet har
økt i takt med opptrappingen. Særlig
gjelder det barne- og ungdomspsykiatrien, men med den demografiske
utvikling kommer eldre til å repre
sentere en like stor utfordring.
En ny prioriteringsutredning ble igangsatt ti år senere og resulterte i NOU
1997:18, ”Prioritering på ny”. Hensikten
var bl.a. å kartlegge hva som hadde
skjedd etter den første utredningen.
Svaret var kort og nedslående: ingenting.
Av det kan man trekke to slutninger.
For det første at veien fra verbal enighet til handling på helsepolitikkens
område er uvanlig lang. Dels skyldes
det at et så stort og sammensatt profesjonelt system som helsevesenet alltid
vil romme et ubegrenset antall av
mulige allianser mot forandring og få
eller ingen for. Dels skyldes det at
politikere har en tendens til å løpe fra
de retningslinjer de selv har vedtatt så
snart de blir konfrontert med konsek
vensene. For det annet skyldes det at
det skorter på virkemidler som kan
fremme de prioriteringene det er
alminnelig enighet om at man ønsker.

Utredningen fra 1997 har gitt noen
resultater. Forslaget om et permanent
nasjonalt råd for prioriteringsspørsmål er
fulgt opp. Inndelingen av tjenestetilbudet
i skal-tjenester, bør-tjenester og kantjenester er gjennomført i en forskrift om
prioritering og i prioriteringsveiledninger. Det tidligere ventetids¬systemet er
skiftet ut med individuelt fastsatte frister
for behandling.
Ett forslag er fortsatt ikke fulgt opp.
Utvalget foreslo å foreta en gjennomgang av alle egenandeler i helsevesenet,
med sikte på en mer gjennomtenkt bruk
av egenbetaling som prioriteringsverktøy. I dag ligger det ingen annen tanke
bak enn ønsket om å hente inn noen
nye millioner. Samtidig har ordningen
med egenandelstak, opprinnelig innført
for å skjerme pasienter med svak betalingsevne, ført til at svært mange med
solid økonomi slipper å betale.
Systemet roper på revisjon. Derfor
er det gledelig at tegn tyder på at forslaget fra 1997 kan bli fulgt opp. At Helseog omsorgskomiteens leder Bent Høie
har mot til å fremme forslaget, lover
godt. Det betyr at helseministeren trygt
kan ta initiativ til en mer målrettet bruk
av egenbetaling for helsetjenester.
Som motto for den andre prioriter
ingsutredningen satte vi et Ivar
Aasen-sitat: ”Eg tykkjer stødt at det
høver best / å hjelpa den som det
trenger mest”. Det kan trygt anbefales
til bruk for den utredning av egen
betalingsordningene som må komme.
Ting tar tid. Er tiden nå blitt moden
for det mest radikale av forslagene fra
1980- og 90-tallet, har vi ikke ventet
forgjeves

«Å prioritere kan være så mangt»
Iversen T. : Å prioritere kan være så mangt, Oslo: Senter for helseadministrasjon, Universitetet i Oslo. I: Botten G og Børdahl P
(red). Målrettet mangfold. Senter for helseadministrasjon ved 10 års jubileet. Rapport 1996/2 s.49 -61.
http://www.uio.no/studier/emner/medisin/helseadm/HOKON2301/v09/pensumliste.xml
Se også "Å si nei til behandling" av Helge Haarstad, Overlegen nr. 3-2008, side 12-13,
http://www.legeforeningen.no/asset/40243/1/Overlegen+3+-+2008.pdf
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Norsk helsetjeneste er god. Norge er blant de land i verden som bruker
mest på helse. I den senere tid er helsebudsjettene nær doblet hvert
tiår. Det har skjedd selv om befolkningen har blitt friskere og uten at vi
har fått flere eldre.

Nødvendig prioritering
Innlegg av helsedirektør Bjørn-Inge Larsen

D

e nye ressursene har bl.a. gått til
å heve kompetansen i helsetjen
esten, gi tilbud til langt flere pasienter,
og til å ta i bruk ny teknologi. Helsetjenesten bidrar langt mer til å holde
folk ved god helse enn for bare et par
tiår siden. Tross voksende budsjetter
kan vi ikke bruke all ny teknologi, selv
om den gjør pasientene friskere eller
kan gi forlenget levetid. Den nye
teknologien kommer for fort og
koster for mye. Derfor prioriterer vi
– som alle andre land. Vi tar i bruk
viktig ny teknologi som har stor
betydning. Vi prioriterer pasienter
med alvorlige sykdommer, behandlinger som har stor effekt og behandlinger
der kostnadene står i et rimelig forhold til nytten av behandlingen.
Det gjøres tusenvis av prioriteringsvurderinger i møter mellom pasienter
og helsepersonell daglig, men det er
sjelden at helsetjeneste, pasienter og
pårørende eksplisitt drøfter dette.
Alle gis et godt tilbud, men ikke nødvendigvis den siste, dyreste teknologien. Hvis pasienter og pårørende
ikke forstår at det skjer, skapes det
gale forventninger til norsk helse
tjeneste. Ingen er tjent med det.
Helsemyndighetene og Nasjonalt råd

8 OVERLEGEN

for kvalitet og prioritering gjør prioriteringer når vi gir faglige retnings
linjer som helsetjenesten skal følge.
Uten dette mangler helsepersonellet
ryggdekning for sitt arbeid.
De siste tiårene har forskjellene i
helse mellom ulike grupper økt. Dette
er i strid med våre intensjoner og
vedtatte politiske ambisjoner. Bedring
i helse og forlenget levealder har først
og fremst kommet i gruppen med
lang utdanning. Noe av forklaringen
finnes i helsetjenesten. Uten syste
matisk drøfting av prioriteringer i det
offentlige rom, ser vi en dreining av
ressursene mot grupper med høy
dramatikk og sterke talspersoner. Da
taper de med kroniske og psykiske
lidelser, rusmisbrukere, minoritetsbefolkning med sine særlige utfordr
inger og de som har demens. Det er
et rettferdighetsproblem.
Norge har mer helsepersonell i dag
enn mange land kan forestille seg at
kan settes i nyttig arbeid. Likevel har
vi en opplevelse av at vi ikke rekker
over det vi burde gjøre i helsetjen
esten. Vi har høye ambisjoner og vi
bruker mye ressurser på å forsikre oss
om at vi virkelig er helt friske. Vi må

spørre oss selv hvor langt helsetjen
esten skal gå i å utrede pasienter for
sikkerhets skyld. I amerikansk helsetjeneste, hvor oversette diagnoser kan
skape store utbetalinger etter retts
saker, har ”for sikkerhets skyld”-
medisinen medført at helsekostnadene
er ute av kontroll. Amerikanerne er
blant få land som bruker mer enn
Norge på helsetjenester.
En helt annen debatt knyttet til de
friske, er spørsmålet om hvor høyt
vi skal prioritere det forebyggende
arbeidet. Noen argumenterer med at
det er etisk galt å prioritere de friske,
når det er så mange som er syke. Jeg
har vanskelig for å akseptere dette
argumentet. En godt bemannet helsetjeneste, som den norske, bør prioritere høyt å hindre at folk blir syke.
Det må være like viktig å forhindre at
en person utvikler diabetes som å gi
god behandling til en diabetiker.
Hvor langt helsetjenestene skal
strekke seg for å forlenge livet i
avslutningsfasen, er først og fremst
en faglig debatt. Livsforlengende
behandling kan ha kraftige bivirkn
inger og svekke livskvaliteten. Det kan
også ta oppmerksomheten bort fra en

forsoning med at livet går mot slutten
hvis siste fase preges av jakten på å
vinne uker og måneder. Uavhengig av
de faglige og etiske vurderingene er
det også et spørsmål om prioritering
av ressurser knyttet til livets siste fase.
Det er anslått at en fjerdedel av helsetjenestens ressurser anvendes i det
siste leveåret. Deler av dette går til
avansert medisinsk behandling hos
pasienter hvor helbredelse ikke er
sannsynlig. Både faglige og økonomiske forhold taler for en fortsatt
åpen debatt om disse spørsmålene
fremover.
I debatten har det også vært foreslått å
øke helsetjenestens ressurser ved økte
statlige bevilgninger, økte egenandeler
og å effektivisere. Alle disse tilnærm
ingene er viktige, men det kan ikke
erstatte behovet for prioriteringer.
Økt kapasitet vil kunne tilby tjenester
til noen flere pasientgrupper. Men mye
av veksten i helsebudsjettene fremover
vil gå til å gi samme nivå av tjenester
til flere, særlig fordi vi får flere eldre i
befolkning. Derfor vil muligheten til å
ta i bruk ny teknologi som er mer
kostbar enn dagens, være mer begrenset, selv om politikerne fortsetter å
prioritere helsetjenesten høyt.
I helsetjenesten bærer overlegene en
viktig del av ansvaret. Helsemyndighetene har behov for at fagmiljøene
deltar i debatten om hvordan vi bruker helsetjenestens ressurser til beste
for pasientene. I noen tilfelle vil man
arbeide på et fagområde hvor nasjonale helsemyndigheter har gitt retningslinjer for arbeidet, eller prioriteringsrådet har gitt grenser for hvor
langt behandlingen kan strekke seg.
Da ønsker vi at våre føringer følges.
I de langt fleste tilfelle vil imidlertid
fagmiljøene selv måtte vurdere hva
pasientene er tjent med, gitt den
gode, men dog avgrensede, ressurssituasjonen vår helsetjeneste er i.
Budskap fra prioriteringsrådet og
helsemyndighetene vil da i noen tilfelle indirekte kunne brukes som sig-

nal på hva vi mener er et rimelig nivå
for vår helsetjeneste.
At vi får flere eldre fremover er en
god nyhet. Det skjer både fordi
mange har bedre helse gjennom hele
livet, i tillegg til at alderskullene er
større. Vi vil leve lenger og data tyder
på at de nye årene vi legger til livet
for mange er år med god livskvalitet.
Fasen med riktig dårlig helse hvor
vi er avhengig av mye hjelp og omsorg ser ikke ut til å øke. Det er det
økende antallet eldre som vil ut-fordre helsetjenesten, ikke at vi er syke
lenge.

Som styremedlem i Verdens helse
organisasjon ser jeg de globale utfordringene på helseområdet. Mange
land mangler personell, økonomi og
organisasjon for å tilby befolkningen
selv de enkleste livreddende helsetjenestene. I norsk helsetjeneste tilbys
mye, men altså ikke alt, av den mest
avanserte medisinen. Hvis vi ser
Norges situasjon i lys av en den internasjonale virkeligheten kan det bli
enklere å akseptere at det finnes noen
grenser for hva vi kan tilby, også i
Norge.
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En av mine lærere i studiet
uttrykte seg slik: ”Nå gjelder det
å ta et skritt til siden og slippe
Vår Herre til”. Dette var et
uttrykk for en erfaren klinikers
dype respekt for livet, og for
døden. Men når skal man trå til
side? Det finnes ingen fasit, men
en god prosess kan understøtte
den vanskelige beslutning.

Innlegg av
divisjonsdirektør
Hans Petter Aarseth

IKKE BEHA

Helsedirektoratets veileder om avslutning av behandling:

Beslutninger om ikke å behandle
D

et kan ha festet seg et inntrykk
av at det kan være lettere å fortsette eller iverksette en behandling
enn å ta beslutningen om å la det
være. Det var en av grunnene til at
Helsedirektoratet har utgitt en nasjonal veileder med tittelen ”Beslutningsprosesser for begrensning av
livsforlengende behandling hos alvorlig syke og døende”. Denne veiled
eren, IS-1691, erstatter også det tid
ligere rundskrivet IK 1/2002, (også
kalt ”R-minus” rundskrivet) som
hadde som formål å gi veiledning om
hvordan man skulle anvende anmerkningen R-. Dette rundskrivet mente
mange hadde bidratt til en frykt blant
leger og annet helsepersonell for ikke
å innfri helsepersonellovens hjelpeplikt, noe som indirekte kunne føre til
unødig behandling. Det har også vært
noen svært medieprofilerte saker der
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det har oppstått uenighet mellom
pårørende og behandlingansvarlige
om det å fortsette behandling. Også
påstanden som fremsettes i eutanasidebatten om at det ikke er er noen
forskjell på det å aktivt avslutte et liv
og det å beslutte å stanse en nytteløs
behandling, kan ha bidratt til å skape
utrygghet hos legen.
Det kan være svært vanskelig og tungt
å ta en beslutning om at det ikke skal
iverksettes behandling, eller at pågående behandling skal avsluttes. Likevel er dette beslutninger som den
behandlingsansvarlige lege ofte må ta
og det er derfor avgjørende viktig at
det kan skapes trygghet rundt beslutningen. IS-1691 har som formål å
bidra til gode prosesser som kan gi
grunnlag for denne tryggheten.

Prof. Reidun Førde ved Senter for
medisinsk etikk, Universitetet i Oslo,
fikk i oppdrag å lage et utkast til en
veileder. Hun ble eksplisitt bedt om å
gi det en språkdrakt som var tilpasset
målgruppen, men samtidig innen den
juridiske ramme som er gitt, først og
fremst i helsepersonelloven og pasientrettighetsloven. Da oppdraget ble gitt
var det allerede startet en prosess i
regi av Legeforeningens fagmiljøer
med samme formål. Disse prosessene
ble slått sammen, så det var en bredt
sammensatt og praksisnær arbeidsgruppe som utarbeidet det først
utkastet. Siden dette skulle være en
nasjonal veileder var det avgjørende at
Helsedirektoratet, som er gitt ansvar
for å fortolke helselovgivningen, kunne
gå god for de juridiske betraktning
ene. Og det er ikke til å stikke under
en stol at det kan være krevende å

lesevennlig dokument på 30 sider,
inklusive et flytdiagram som beskriver
den kliniske beslutningsprosessen. Den
er ment brukt av den enkelte som står i
prosessen, men også som utgangspunkt
for intern undervisning og seminarer.
Veilederen er ikke uttømmende, og det
kan i den enkelte enhet eller for et
spesifikt fag være nødvendig med
utdypende retningslinjer med forankring i ledelse og fagmiljøer. Veilederen
skal evalueres og revideres i 2013.

ANDLE
formulere et budskap som er tilstrekkelig juridisk fundert, men også gir god
mening i den kliniske hverdag. Den
tilbakemelding vi har fått fra fagmiljøene er at vi har lyktes med nettopp
det, og at veilederen har blitt et godt
verktøy. Uten tvil skyldes dette først
og fremst at Reidun Førde har sin
medisinske etikk så trygt forankret i
klinikken og det praktiske liv.
Veilederen sier ingen ting om når
man skal la være å starte eller avslutte
pågående behandling. Den gir imidlertidig et tydelig budskap til helsepersonell (og publikum) om at det kan
være god medisinsk praksis å treffe
slike beslutninger, og at dette kan
gjøres innen trygge etiske og juridiske
rammer. Dernest gir veilederen praktiske råd knyttet til de prosesser man
bør (må?) ha for å få frem et så godt
beslutningsgrunnlag at det oppnås
enighet både innad i behandlingsteamet og med pasient/pårørende om
at fokus må dreies fra livsbevarende
behandling til verdig avslutning.
Avslutningsvis gir veilederen praktiske
råd om god palliasjon i sluttfasen.
Veilederen er etter min mening blitt et

Veilederen har i 12 hovedbudskap:
1. Beslutning om livsforlengende
behandling skal bygge på en medisinsk vurdering av hva som er til
pasientens beste, og på hva pasienten selv ønsker. Er beslutningsgrunnlaget usikkert skal behandling pågå inntil behandlingens
nytte er avklart.
2. Den behandlingsansvarlige legen
må forsikre seg om at livsforleng
ende behandling kan ha en positiv
virkning som oppveier de plager
behandlingen eller sykdommen
påfører pasienten.
3. Det medisinske beslutningsgrunnlaget må være sikrest mulig, og det
skal være en lav terskel for å innhente råd fra annet kompetent
helsepersonell.
4. Beslutninger bør baseres på tverrfaglige drøftinger.
5. Helsepersonell skal på en hensynsfull måte gi pasienter som
ønsker det mulighet til å tilkjennegi sine ønsker og verdier rundt
livets avslutning.
6. Når pasienten er et barn skal foreldre motta informasjon og gi samtykke på vegne av barnet, men
barnet må medvirke ut fra sitt
modenhetsnivå. Foreldre kan ikke
kreve behandling som behandlingsansvarlig ikke finner forsvarlig.
7. Pasientens pårørende skal behandles med respekt og omtanke, og
motta nødvendig informasjon dersom pasienten samtykker til dette.
8. En informert og samtykkekompetent pasient som ikke ønsker livs-

forlengende behandling skal få
ønsket respektert, selv om
behandlingen kunne gitt effekt.
Det må avklares om ønsket om
ikke å få behandling, skyldes forhold som kan avhjelpes.
9. Dersom pasienten mangler samtykkekompetanse har behandlingsansvarlig lege et selvstendig ansvar
for å vurdere hva som sannsynligvis
ville ha vært pasientens ønske i den
aktuelle situasjonen. Det skal legges
stor vekt på pålitelig og relevant
informasjon fra pårørende, et
gyldig livstestament, en oppnevnt
stedfortreder eller helsepersonell
som kjenner pasienten, om at pasienten ikke ville ha ønsket en livsforlengende behandling.
10. Når livsforlengende behandling
avsluttes skal lindrende behandling videreføres. Pasienten skal ha
adekvat smertelindring selv om
det ikke kan utelukkes at dette kan
fremskynde døden.
11. Ved uenighet som ikke løses
gjennom fortsatt dialog bør andre
utenfor behandlingsteamet konsulteres, f.eks annen medisinsk
kompetanse (”fornyet vurdering”)
og /eller klinisk etikk-komite.
12. Beslutninger om å begrense livsforlengende behandling skal
dokumtenteres. Dette må omfatte
hvilken behandling som skal gis/
ikke gis, det medisinske grunn
laget for beslutningen, hvilken
informasjon som er gitt pasient/
pårørende, samt pasientens ønske.
Det er behandlingsansvarlig lege som
til syvende og sist må ta de vanskelige
avgjørelser. Men både god medisinsk
praksis, medisinsk etikk og helselov
givningen peker på behovet for tverrfaglighet og god kommunikasjon.
Beslutningen treffes ikke i allmøter,
men beslutningsgrunnlaget blir utvilsomt tryggere med en bredere prosess.
Alle leger som står i situasjonen bør
lese veilederen for egen refleksjon.
Den kan lastes ned fra www.helsedir.
no/publikasjoner/veiledere.
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Seniorpolitikk:

Vaktfritak
– et velegnet seniorpolitisk
virkemiddel for alle

Betydningen av en god seniorpolitikk har fått økt oppmerksomhet,
og Overlegeforeningen har ønsket å sette dette spørsmålet høyere
på dagsordenen.
Innlegg av Inger-Lise Haakstad,
styremedlem Of

T

emaet berører mer eller mindre
direkte en stor gruppe, da hele
42% av overlegene regnes som
”seniorer”, dvs. aldersgruppen mellom
55 og 70 år.
Hvilke sentrale bestemmelser og
lokale muligheter finnes så for de av
oss som utgjør nesten halvparten av
hele overlegegruppen?
I sentral forbundsvis avtale (A2)
mellom Legeforeningen og Spekter/
helseforetakene har vi følgende to
bestemmelser:
§ 3.5.4 Fritak for vakt
Overordnet lege kan be seg fritatt for
plikt til tilstedevakt ved fylte 58 år og for
hjemmevakt ved fylte 60 år. For overordnet lege i særlig belastende fag, kan det
avtales fritak ved lavere alder. Alder og
hva som regnes som særlig belastende fag,
avtales mellom partene i det enkelte
helseforetak.
12 OVERLEGEN

§ 8.6 Seniorpolitikk/eldre
arbeidstakere
Det seniorpolitiske perspektiv må inte
greres i helseforetakenes personalpolitikk.
Ulike virkemidler og tiltak bør tas i bruk
for å nyttiggjøre seg eldre legers kunnskap
og erfaring best mulig, samtidig som eldre
leger sikres mulighet for faglig fornyelse
og utvikling. Arbeidstidsordninger bør
tilpasses den enkeltes alder og helse.
Ved gjennomgang av de lokale
avtalene (B-dels avtalene) i helse
foretakene, ser vi at i enkelte avtaler
har man generelle formuleringer der
man ønsker å legge til rette for en
livsfasepolitikk med tilpassede opplegg, uten at det nødvendigvis er
presisert hva disse tilpassede opp
leggene går ut på. Forbausende
mange B-delsavtaler inneholder lite
eller ingen tillegg utover de sentrale
minimumsrettighetene.

Helse Nord har på sine nettsider
oversikt over generelle seniorpolitiske
tiltak.
I dette inngår at man kan få fri med
lønn 6 ekstra dager pr år etter fylte
62 år, og ytterligere 6 dager til pr. år
etter fylte 65 år.
Legeforeningens forskningsinstitutt
gjennomførte i 2004 en undersøkelse
av sykehuslegers preferanser i forhold
til behov for tilrettelegging av arbeidet.
Der viste det seg at det nettopp var
mer fritid et flertall av seniorene
ønsket seg.
Følgende spørsmål ble stilt:
Hvilket tiltak føler du er viktigst å få
gjennomført i din situasjon, forutsatt
tilfredsstillende økonomisk
kompensasjon?

Når man skulle prioritere mellom tre
oppgitte svaralternativer, var første
preferansen hos 59% mer fritid, 25%
ønsket annen vaktordning og 16%
prioriterte forandret dagarbeid.
Til spørsmålet ”Hva kan få deg til å
velge et senere pensjonstidspunkt?” var
det 8 svaralternativer. Svarene fordelte seg slik, i fallende prosentandel:
Redusert eller fleksibel arbeidstid
(36%), lønnsjusteringer (14%), avspaseringsmuligheter (13%), bedre mulighet til å styre egen arbeidstid (12%),
vaktjusteringer (12%), fritak fra lederansvar (8%), og til slutt: bedre merkantile støttefunksjoner (5%).
Det er altså tre ganger så mange som
ønsker seg redusert eller fleksibel
arbeidstid, i forhold til de som ønsker
seg vaktjusteringer.
Når man da likevel gikk nærmere inn
på hvilke forandringer i vaktsystemet
som ville være den beste for hver
enkelt i den nåværende situasjon,
svarte nesten halvparten at de ønsket
seg vaktfri tjeneste (45%), nesten
en fjerdedel (21%) ønsket
ingen endring, mens
omtrent hver femte (19%)
ville prioritere redusert
hyppighet. Bare 11%
ønsket seg redusert
belastning på vakt, og
veldig få (4%) ønsket
redusert lengde.
Hvilke spesialiteter/
vaktbelastninger som
var representert under
de ulike svarene, kom
ikke frem av under
søkelsen. Det er imidlertid nærliggende å
tenke seg at svarene som
ble avgitt også var farget av
hvilke reelle muligheter man
faktisk ser for seg at man har.

helt ut av vakt, da det ville blir for stor
belastning på de resterende.
Dette vil gjelde uansett fagområde.
På små lokalsykehus vil det som regel
ikke være mer enn fire-fem i vakt
skiktet, selv innen de ”to store”
fagene indremedisin og kirurgi.
Forskningsinstituttets undersøkelse
tok til slutt for seg hvilke kvantitative
og kvalitative prioriteringer overleg
ene hadde i forhold til endringer av
arbeidet på dagtid.
Når det gjaldt kvantitet, ønsket 36%
seg mer samlet avspasering, mot 29%
som prioriterte flere spredte avspaser

ingsdager. 23% ville ha kortere daglig
arbeidstid, mens 12% mente at uend
ret arbeidstid ville være det beste.
Av kvalitative endringer man ønsket
seg, kom prioriteringene ut i denne
rekkefølge: Mer vekt på faglig nisje i
sykehusarbeidet (27%), undervisning
og veiledning (22%), forskning og
fagutvikling (19%), ingen endring
(19%), poliklinikk (8%) og til slutt:
privat praksis (5%)
I arbeidet med å utvikle en god
seniorpolitikk for leger, er det derfor
grunn til å satse på en differensiert
tilrettelegging av arbeidssituasjonen,
og i noe mindre grad fokusere på
vaktfritak.

Vaktfritak

Ved mindre avdelinger vil det
være urealistisk at én skulle tas
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Seniorpolitikk for leger
– fraværende i sykehusene?
Som overlegenes hovedtillitsvalgt ved et stort sykehus mottar jeg en del
henvendelser fra kolleger over 60 år som opplever situasjonen som vanskelig
og som etterlyser seniorpolitiske rettigheter på sykehusnivå. Noen begynner å bli
sliten og vil ut av vaktarbeid, mens andre opplever seg lite verdsatt og kan føle
en type press fra ledelsen om å fratre fordi de for eksempel ikke anses som like
produktive lenger. Nedstemthet og liten arbeidsglede er ikke uvanlig.
Innlegg av overlege dr. med.
Kjell Vikenes styremedlem Of

D

et er et uttalt mål for myndighetene å holde befolkningen
yrkesaktiv lengst mulig og endringene i pensjonsytelsene skal bidra til
dette. I så måte må legene så langt
være rene drømmen for arbeidsgiverne siden gjennomsnittlig pensjonsalder er 68 år for kvinner og
68.5 år for menn (Legeforeningens
register per 2009). Man kan lure på
om dette har bidratt til at sykehusene ikke har blitt utfordret på tiltak
som gir våre seniorer en enklere
avslutning på yrkeslivet.
Selv om situasjonen per i dag kan
oppleves som lite problematisk for
sykehuseier, er det ingen selvfølge at
situasjonen forblir slik. Vi kan bare se
over kjølen til Sverige hvor et langt
større antall leger blir pensjonister i
tidlig alder. Det innebærer blant annet
at leger med stor erfaring hyppigere
må erstattes med leger hvor denne
kompetanse igjen må bygges opp.
Overleger på sykehus er som regel en
særdeles stabil og lojal arbeidskraft.
Det er ikke uvanlig at en stor del av
kollegiet blir værende på samme syke14 OVERLEGEN

hus de siste 25 - 30 år av karrieren.
Det betyr at de fleste er godt kjent i
avdelingen og har stilt opp for sykehuset over lang tid. Det skaper ekstra
forventninger til arbeidsgiver om å
håndtere siste del av arbeidslivet på en
måte som oppleves som god og rimelig.
Sykehusleger preges av store variasjon
i spesialiteter og arbeidsoppgaver, og
vaktbelastningen varierer også betydelig. Felles for alle er likevel en tendens
til å knytte mye av sin identitet til
arbeidet, og det legges ned mye ubetalt tid til pasientarbeid. Spesialisthelsetjenesten har gjennomgått en betydelig effektivisering etter foretaksreformen, og overleger arbeider langt
mer fremskutt enn tidligere med store
krav til produktivitet. Tid til ”overskuddsaktiviteter” som forskning,
faglig oppdatering, veiledning og
forskning er kraftig redusert de senere
år. Det betyr at den faglige autonomi
er redusert, og slitasjen som følge av
økt tempo blir synligere i sluttfasen av
karrieren. Kravet til å bidra (”to the
bitter end”) til den såkalte produksjonen er en økende utfordring, ikke

minst innen de mer prosedyrerelaterte
spesialitetene. Samtidig er erfaring og
klinisk kompetanse hos seniorleger av
stor betydning for god pasientbehandling og må formidles til de yngre leger
i mester/svenn relasjoner. Dette gir et
viktig incitament for bl.a. å bruke
eldre leger til veiledning av yngre
kollegaer på en strukturert måte.
For sykehusleger er det et stort problem i forhold til mange andre at en
vesentlig del av lønnen er knyttet til
utvidet arbeidstid som vakt eller lignende. De fleste overleger vil tjene
mer enn 12 G (1 G = vel 70.000 kroner) ved en typisk tjenesteplan på 45
- 47 timer per uke, men gjennomsnittlig fast lønn på en standarduke
uten vakt ligger langt lavere (rundt
700.000 kr. på landsbasis). Forskjellen
i alderspensjon er betydelig avhengig
av hvilket inntektsgrunnlag som legges til grunn. Mange vil kunne ”reddes” av besteårsregler, og et like viktig
moment for mange er nok derfor at
store inntektstap reduserer aktivitetsmuligheter for mennesker i sin beste
alder.

Vi har ved vårt sykehus hatt et partssammensatt utvalg som for en tid
siden vurderte seniorpolitiske tiltak
for leger. Nesten 1 av 3 overleger
er over 60 år og nær halvparten over
55 år. Utvalget ble enige om en rekke
tiltak, men senere drøfting på sykehusnivå har ikke resultert i viktige
konkrete tiltak for legene. Årsaken
til dette er nok først og fremst av
økonomisk karakter. Dessuten ønsker
man at konkrete seniorpolitiske tiltak
skal individualiseres og i størst mulig
grad inngås lokalt på klinikker/avdel
inger. I rettferdighetens navn skal det
sies at mine erfaringer, etter å ha
bistått mange seniorer i slike samtaler
lokalt, er gode. Nær alle avdelings
ledere er konstruktive, og vi har
nesten alltid fått til tilfredstillende
løsninger hvor overlegene stort sett
har beholdt det aller meste av sin lønn
mot å stille seg til rådighet for en noe
lengre dagarbeidstid. Dette med sikte
på at deres kompetanse og erfaring i
økende grad kan nyttes til supervisjon
og opplæring av yngre kolleger, utvik
lingsarbeid, forskning, spesialistpoliklinikk og mer administrative opp
gaver (for eksempel forbedret
kodebruk).
Hva skal vi kunne forvente av senior
politiske tiltak på sykehus?
Arbeidsgiverne må vektlegge i langt
større grad en seniorpolitikk som
underbygger respekt og verdsetting av
lojale og kompetente medarbeidere.
Det er også viktig at leder gir tydelig
uttrykk for at seniorleger er en viktig
ressurs. Selv er jeg ikke uten videre
sikker på at lokale løsninger trenger å
være til ulempe for legegruppen så
lenge de gir resultater, men det må
være noen klare overordnede føringer.
Fellesløsninger på sykehusnivå har en
tendens til å resultere i et felles minste
multiplum, noe som gjør det vanskelig
å hensynta bl.a. legenes spesielle
lønnsoppbygning.

Det er mange seniorpolitiske tiltak som er aktuelle,
men jeg vil fremholde noen få som vi snarest mulig bør få på plass ved alle sykehus:
1. Milepælsamtale senest når man fyller 60 år
og deretter minst årlig samtaler hvor man bl.a. diskuterer;
• hvordan legens kompetanse best kan utnyttes videre
• avklare videre vaktdeltagelse
• tilpasset dagarbeidstid/mer fleksible løsninger
• veileder-/mentor-/supervisjonsoppgaver/evt. spesialpoliklinikk
• evt. administrative oppgaver, forskningsoppgaver, utvalg
• uttak av overlegepermisjon, evt. årlige uttak m.m.
2. Full godtgjørelse for 6. ferieuke samt evt. få til ekstra feriedager
på samme måten som i staten ved økende alder over 60 år.
3. Ved avsluttet vaktdeltagelse: Opprettholdelse av lønn mot kanskje
en noe lengre dagarbeidstid.
4. Videre vaktdeltagelse (eller lignende) på ønske fra arbeidsgiver
(for eksempel grunnet problemer med å fylle på med
kvalifiserte leger): Minst 10% lønnsøkning.

Det viktigste enkelttiltaket er
punkt 3, men dette punktet er
også det vanskeligste å få til i en
forpliktende form. Jeg tror derfor
det er påkrevet, både av senior- og
juniorpolitiske grunner, å få på
plass en ny lønnsmodell for
overlegene som sikrer en langt
bedre grunnlønn (så nær 12G
som mulig) for ordinær
arbeidstid. Styret i Over
legeforeningen har startet et
slikt arbeid og for
håpentligvis kan
denne tas opp til
realitetsdrøfting
i løpet av 2011.

Helsejournalistikk

på livet løs?
I kjølvannet av kirurgisaken ved Nordlandssykehuset sommeren 2010 der flere kolleger
ble identifisert med navn og bilde i forbindelse med klagesaker mot sykehuset, har
Nordland legeforening deltatt på to åpne debattmøter vedrørende helsejournalistikk.
Margit Steinholt
Leder, Nordland legeforening
Styremedlem, OF

D

for fremragende og kritisk journali
stikk seinere samme år.

Siste helg i oktober deltok jeg så på
mitt andre møte med samme tema.
Her møtte også Hans- Henrik Strøm,
overlege ved Sandnessjøen sykehus, i
panelet. Her var journalistene mer på
hjemmebane. Dette var nemlig årsmøtet for Helgeland og Salten journalistlag, og sjøl om møtet var godt
annonsert i aviser og blant helsepersonell, besto forsamlingen hovedsakelig
av mediefolk. En av sakene som skulle
debatteres var en artikkelserie om
brystkreft som gikk i en av lokalavis
ene i distriktet våren 2009. Artikkel
serien vant Helgeland og Saltens pris

Journalisten hadde intervjuet en rekke
kvinner som mente de hadde fått stilt
kreftdiagnosen for seint, og felles for
dem alle var at de var unge og flere
hadde små barn. Noen av kvinnene
hadde fått medhold hos Norsk pasientskadeerstatning, mens Statens helsetilsyn på sin side slo fast at diagnostiseringen ved sykehuset fulgte nasjonale retningslinjer. Lokalsykehuset
og spesielt en lege kom svært uheldig
ut i de samme artiklene, og sjøl om
vedkommende ikke ble navngitt, var
det svært lett å finne ut hvem personen
var. I etterkant av publiseringen opplevde mange av de ansatte på syke
huset en enorm frustrasjon over
medias makt over hvem sin virkelighet
som defineres som den fulle og hele
sannhet. Det ble oppfordret til boikott
av lokalavisa, og mange utenforstående skrev rasende innlegg mot avisa.
I journalistkretser ble kritikken derimot oppfattet som et bevis på hvor
problematisk det kan være å peke på
kritikkverdige forhold i små samfunn;
journalisten ble offeret!

et første møtet fant sted midt i
oktober i Bodø, og da var vi
arrangører sammen med Salten presseklubb. To av avisene Nordland lege
forening har klaget inn til Pressens
faglige utvalg, VG og Avisa Nordland,
møtte i panelet. I tillegg deltok undertegnede som leder av lokalforeningen
samt overlege Henrik Sloth, kollega av
de to legene som fikk hardest medfart i
media. Over 100 personer kom på
møtet. Det var mye helsepersonell, en
del mediefolk, men gledelig nok også
pårørende, pasienter og vanlige folk!
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Pasienthistorier er nesten uten unntak
dramatiske, og alle vi som arbeider
med sjuke folk til daglig vet hvor
skjørt livet er. En kreftdiagnose i ung
alder mens man har ansvar for små
barn er noe helt annet enn om sjukdommen rammer i godt voksen alder.
Noen sjukdommer og skader ”selger”
bedre enn andre, og dersom de også
kan vinkles mot at helsepersonell har
opptrådt ufølsomt eller uaktsomt, blir
saken enda bedre.
I de aktuelle sakene fra Nordland
hevder journalistene at legene og
sykehusene valgte å ikke svare på kritikken som var reist. Media står knallhardt på at den såkalte tilsvarsretten
var gitt, og at det derfor var legenes
egen feil dersom sakene eventuelt
kom skjevt ut. I diskusjoner med journalister er det nærmest umulig å forklare at pasienthistorier ofte er svært
sammensatte og kompliserte, og at
man – oftest av hensyn til pasienten
sjøl – ikke kan eller vil ha et offentlig
ordskifte om folks mest sårbare sider.
Nordland legeforening har hatt kontakt med kollegene både i Bodø og det

aktuelle lokalsykehuset. Alle forteller
om svært vanskelige dager og uker i
etterkant av medieoppslagene. Noen
har valgt å bryte opp og flytte bo - og
arbeidssted fordi ting ble uholdbare.
Andre beskriver et liv som har stoppet
opp mens de venter på Helsetilsynets
kjennelse. Alle beskriver sjokk, sorg
og vantro.
Det mest påfallende i de sakene
Nordland legeforening har valgt å gå
i diskusjon om og til motmæle mot, er
journalistenes nærmest totale mangel
på erkjennelse at de ikke besitter
sannheten i alle livets tildragelser.
Media hevder at deres samfunns
messige ansvar pålegger dem å ta
de svakes parti, og en pasient har pr
definisjon alltid rett. I tillegg viser
det seg at journalistene ofte har
arbeidet i uker og måneder med
saken, men gir samtidig helse
personell og sykehus svært kort frist
på å svare på alvorlige beskyldninger.
Dette viser vel til overmål at media

”

…øst er øst og vest
er vest,og aldri
skal de to møtes
Rudyard Kipling, 1899

har liten innsikt i hvor komplisert
sykehistorier kan være.

For snart 2 år siden intervjuet jeg
Hilde Haugsgjerd som på det tidspunkt satt i Pressens faglige utvalg.
Temaet var beslektet – nemlig leger
som følte seg helt maktesløst uthengt
i forbindelse med pasienthistorier i
media. Haugsgjerd påpekte at leger
nesten alltid vil bli oppfattet som den
som representerer makt, og at det
derfor vil være vanskelig å forstå at
også legen kan være et offer i slike
saker. Likevel mener jeg at den eneste
måten å komme videre på er å gå inn i

diskusjoner MED mediafolk. Syke
husene må også bli flinkere til å takle
henvendelser fra til dels pågående
journalister. Når informasjonskonsulentene bare svarer: ”Ingen kommentar”, kan man ikke forvente glitrende
medisinske analyser. Informasjonsmedarbeiderne må opptre som dør
åpnere, og ikke som portvoktere.
I skrivende stund foreligger ikke
kjennelse fra verken Helsetilsynet
eller Pressens faglige utvalg ved
rørende Nordlandssykehuset, Bodø.
Uavhengig av utfall er det tvilsomt
om denne saken kommer til å få noen
vinnere. Til det er de menneskelige
omkostningene antakelig for store på
begge sider.
… og Helgeland og Salten journalistlag ga prisen for fremragende journalistikk 2010 til artikkelserien om
kirurgi ved Nordlandssykehuset,
Bodø.

Varsel om vedtektsendringer
Styret i Norsk overlegeforening ønsker med dette å varsle
at det på landsrådsmøtet i april 2011 vil bli fremmet forslag
til endrede vedtekter og tilhørende endring i Norsk overlegeforenings valginstruks. Dette gjelder § 16: Valg av
Landsrådsrepresentanter, hvor vi ønsker å gjennomføre
prinsippet om gjennomgående representasjon, og lage valgkretsen svarende til sykehus/foretak, og uavhengig av fylkesgrenser. Dette fordi flere foretak nå er etablert på tverrs
av disse grensene. Det vil derfor også bli foreslått en endring av Valginstruksens § 3-4, som omhandler hvordan
disse valgene skal foretas. Endelig utkast til ny vedtekt og
valginstruks vil bli offentliggjort på våre nettsider senest 4
uker før landsrådsmøtet.
§ 7. ORDINÆRT LANDSRÅDSMØTE. (utdrag): Alle
Of-medlemmer inviteres til Ordinært landsrådsmøte gjennom Tidsskrift for Den norske legeforening minst 4 uker
før landsrådsmøtet. Landsrådsrepresentanter mottar per-

sonlig innkalling. Sakliste med saksdokumenter, herunder
også valgkomiteens innstilling, sendes påmeldte deltagere
senest 2 uker før møtet. Saker som ønskes behandlet
av Ordinært landsråd, må være sendt foreningen
senest 2 måneder før møtet.
§ 17 VEDTEKTSENDRINGER
Endringer av disse vedtekter kan bare gjøres
med 2/3 flertall i ordinære landsrådsmøter
etter at forslag til vedtektsendringer er
kunngjort i Tidsskrift for Den norske
legeforening minst 4 uker før møtet.
Styret
Link til vedtektene :
http://www.legeforeningen.no/id/3340.0
Link til valginstruksen:
http://www.legeforeningen.no/id/160611.0
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Seniorpolitikk for leger i og utenfor sykehus:

Veileder for tillitsvalgte
og medlemmer
Legeforeningen har i denne veilederen vurdert tiltak som kan
bidra til at legene kan fortsette å arbeide i helsetjenesten utover
de muligheter som finnes til pensjonering. Det finnes ulike senior
politiske ordninger som er avtalt individuelt og i tariffavtaler; også
i flere avtaler der Legeforeningen sentralt eller lokalt er part.
Veilederen presenterer eksempler fra arbeidslivet generelt
og for ulike legegrupper spesielt.
av Signe Gerd Blindheim, fagsjef i FHR/sekretariatsleder Of.

Veilederen beskriver blant annet:
• Grunnleggende lov- og forskrifts
arbeid; herunder arbeidsmiljøloven
og ferieloven
• Implementering og oppdatering av
IA-avtalen (Inkluderende arbeidsliv)
• Offentlige utredninger om pensjon
ering og seniorenes vilkår i arbeidslivet
• Innføring av tariffavtalte seniorrett
igheter i de store offentlige tariffområdene
• Innføring av tariffavtalte seniorrett
igheter i forbundsvise og lokale
tariffavtaler
• Prosesser hos Akademikerne og i
Legeforeningens forhandlingsutvalg i
forbindelse med utarbeiding av seniorpolitiske krav i ulike tariffavtaler
• Forhandlingsforløp og implementering – hvilke seniorpolitiske tiltak som
har blitt prioritert og akseptert, og hva
de reelle konsekvensene kan sies å
være av de implementerte rettighetene
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Veilederen består av to hoveddeler.
Første del viser til politiske signaler
vedrørende seniorpolitikk, og redegjør for lov- og avtaleverk som danner
grunnlag for å fremforhandle seniortiltak ved sentrale -, lokale - eller individuelle avtaler.
Andre del angir eksempler på hva som
faktisk er fremforhandlet i ulike tariffområder sentralt og lokalt. Dette for å
vise til hva som har vært mulig å
oppnå innen de ulike tariffområdene,
og for å synliggjøre løsninger som kan
synes hensiktsmessige generelt og på
den enkelte arbeidsplass.

Det er skissert utfordringer for Legeforeningen knyttet til de forskjellige
hovedpunktene i veilederen.
Veilederen inneholder også en del
statistikk som blant annet går på
aldersfordeling mellom ulike legegrupper, samt innspill fra yrkesforeninger og Eldre legers forening vedrørende seniorpolitiske tiltak.
Veilederen inneholder ikke bestemmelser om pensjonsvilkår. Selv om
dette kan trekkes inn som en del av
problemkomplekset, vil det måtte
være gjenstand for en egen utredning.

Veilederen finner du her:
http://www.legeforeningen.no/asset/48572/1/48572_1.pdf
Veileder tilsendes i papirkopi ved henvendelse til Dnlfs sekretariat

Tillitsvalgte! Sett av 3. – 5. februar 2011

Tariffkurs på Danskebåten
(Oslo-København-Oslo)

Tillitsvalgte og landsrådsrepresentanter
blir igjen invitert av Of til tariff-kurs på
Danskebåten. Det er sendt ut invitasjon til den enkelte,
se også www.overlegeforeningen.no
evt. http://www.legeforeningen.no/id/162640.0
Merk tidsrommet, sett av tid.
Send påmeldingsskjema snarest:
helst per e-post: edith.stenberg@legeforeningen.no
De største sykehusene kan sende
2-3 tillitsvalgte, vara-hovedtillitsvalgte
eller medlemmer av tillitsvalgtutvalg.
Kurset vil som vanlig evaluere
forhandlingssituasjonen og planlegge
vårens forhandlinger.

Jubileum Of 50 år
- Vårkurset 2011
Medlemmer og landsrådsrepresentanter!
Sett av 6. - 8. april 2011.
Da blir det jubileumsdag etterfulgt av Vårkurset 2011
på Grand Hotel i Oslo for alle medlemmer.
Det blir også landsrådsmøte med ordinære saker.
Det vil bli utsendt mer informasjon senere.
Se også Overlegeforeningens hjemmeside
www.overlegeforeningen.no
http://www.legeforeningen.no/id/162641.0
Tema og forelesere vil bli publisert
så snart det er klart fra kurskomitéen.
Foreløpige tema:
Jubileumsdag, Prioriteringer,
Internasjonal helse
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Bent Høie:

Helseministeren distanserer seg
fra ansvaret for OUS-prosessen
Intervju med Bent Høie,
foretatt av Arne Laudal Refsum og Arild Egge.

R

efsum: Aftenposten skriver at vi
står foran en stor strukturendring og at det er bråk rundt hvert 3.
lokalsykehus som forsøkes nedlagt.
Of har bedt om en Norsk Sykehusplan, - hvor står Høyre i den saken?
Høie: Jeg mener jo at en del av de
prosessene som foregår i helsefore
takene i dag er fornuftige. Prosessene
er ikke er tydelig nok politisk forank
ret, derfor oppstår det et veldig problem
både for de som skal gjennomføre
endringer, de ansatte og for befolkningen. Man vet ikke hva man skal
forholde seg til. Vårt utgangpunkt er
at en sykehusplan sier hvilke kvalitetskrav som stilles, hvilken struktur skal
vi ha og hva som skal være innholdet i
de ulike typer sykehus. Stortinget skal
ikke bestemme om det skal være sykehus i Nordfjordeid eller ikke, men
signalisere gjennom en plan hvordan
Norgeskartet bør se ut. Det er problematisk at dette skjer i motsatt rekkefølge, at en veldig stor strukturendring kommer før en nasjonal helseplan. Stortinget behandler denne etter
at de regionale helseforetakene egentlig har vedtatt ganske mange av de
store strukturendringene.
Refsum: Du etterlyser politisk forankring, skal det forankres inne sentralt
eller forankres via de politiske representanter i RHF-styrene?
Høie: Høyre er for å avvikle RHFnivået. Vår opprinnelige forslag til
modell var lokale helseforetaksstyrer
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og en nasjonal helseplan. Den nasjonale helsepolitikken skulle forankres
i Stortinget og så skulle de lokale
styrene være profesjonelle styrer som
styrte virksomheten med stor frihet
inne i den nasjonale helseplanen.
Parallelt med hvordan det ser ut på
universitets- og høyskolesektoren.
– Nå er det kun Arbeiderpartiet som
forsvarer dagens RHF-modell.
Refsum: Det er jo ikke flertall for
RHF-modellen, men det er forskjellige begrunnelser for hvorfor den
bør bort og erstattes av enten et sykehusdirektorat eller eierstyring via
departement.
Høie: Det er FrP som har programfestet et direktorat, Høyre har vært
mer åpen og ser at på høyskole
sektoren har de en egen eierenhet i
departementet som håndterer dette.
Refsum: SP og SV vil ha tilbake fylk
ene som eiere, det vil ikke Høyre. Da
kan AP opprettholde RHF-nivået.
Høie: Ja, med dagens flertall i Stor
tinget så kan de det. Hvis vi ved
forrige valg hadde fått borgerlig flertall, hadde prosessen med avvikling av
de regionale helseforetakene vært
startet. FrP, Høyre og KrF er enige
om en felles skisse på dette og jeg er
helt overbevist om at vi kunne blitt
enige om helt konkrete spørsmål.
Refsum: Sykehusene har en gjeld
på 25 milliarder, rentebærende 15

milliarder, - 40% av egenkapital er
tapt siden 2002. Hva ser Høyre for
seg som en løsning på dette?
Høie: Man har ennå en for kostnads
krevende bygningsstruktur i helse
vesenet og det er viktig at det ligger
insitamenter for sykehusene til å effektivisere. Kapitaldelen av ansvarsreformen
kom ikke skikkelig på plass før veldig
lang tid etter resten, kanskje fungerer
den ikke før nå i 2011, hvor en del av
sykehusene kommer i balanse og kan
da begynne å investere penger for så
å spare driftskostnader. Det var jo
egentlig den store kongstanken.
Refsum: Det er vel en del av dette
som lå til grunn for dannelsen av
Oslo universitetssykehus? Tre store
universitetssykehus med bare noen

kilometers avstand. Prosessen går sin
gang, og direktøren har anslått behov
for 10 milliarder kroner for å gjøre
nødvendige bygningsmessige- og
andre omstillingstiltak. Hvordan skal
man få den prosessen vellykket?
Høie: To forhold uroer meg. Selve
prosessen - at ikke selve gjennom
føringen kommer til å gå ut over
pasientene. Det andre er spørsmålet
om hvilke forutsetninger de ulike
leddene her har lagt ned for å lykkes.
Jeg syns jeg hører et språk som er
veldig ”lett”. Et sånt ”stammespråk”
innenfor ledelsen i helseforetakene
der en hele veien ”forutsetter at …”.
Styret i Oslo universitetssykehus forutsetter en rekke ting, Helse Sør-Øst
forutsetter også en rekke ting. Spør vi
helseministeren, så forutsetter hun at
Helse Sør-Øst vil oppfylle sitt mandat.
Og da, kan vi veldig fort komme i en
situasjon hvor det egentlig ikke er
noen som tar det helhetlige ansvaret.
Helseministeren har prøvd å si minst
mulig om denne prosessen, i Stor
tinget og andre steder. Det var jo
bakgrunnen for min interpellasjon
for jeg ville at hun skulle på en måte
tvinges, i hvert fall snakke 10 minutter
sammenhengende om denne prosessen.
Jeg synes jo at det er et stort problem
når vi neste år skal gjennomføre den
største omorganiseringen som noen
gang er gjennomført i norsk helse
vesen, som berører ansatte og pasi
enter. I statsbudsjettet for 2011 står
det ett lite avsnitt om den prosessen.
Jeg tror det står 13 sider om likestillingsperspektivet i helsetjenesten. Om
denne prosessen så står det knapt ett
avsnitt! Det er ikke tilfeldig. Helse
ministeren distanserer seg fra ansvaret
for den prosessen som pågår, hvilket
er uheldig, for det er hun som er eier
av virksomheten og det burde vært
hennes topp prioritet å følge prosessen
nøye.
Refsum: Fusjonsprosessen mellom
Hydro og Statoil ble kostnads

beregnet til mellom 7 og 8 milliarder.
Hvordan i all verden kan politikerne
tro at en fusjonsprosess i Oslo skal gå
uten at det koster noe ekstra?
Høie: Jeg har og satt et stort spørsmålstegn ved det. Som sagt er det
helseministeren som eier som har
ansvaret for å sikre at de rammebeting
elsene som virksomheten selv mener
de må ha på plass for å gjennomføre
dette, faktisk er på plass. Jeg har i hvert
fall jeg ikke fått svar på dette. Enten
må Staten bidra med ekstraordinære
penger inn i dette, og det blir krev
ende overfor de andre helseregionene,
eller så må Helse Sør-Øst få ansvaret
for å håndtere dette innenfor sine egne
budsjetter. Det betyr jo at Sørlandet,
Innlandet, Østfold i realiteten da
finansierer den omstillingen. Jeg forstår godt om de landsdelene etter hvert
protesterer mot dette. Det er regjer
ingen som har ansvar for at forutsetningene i denne prosessen er på plass.
Høyre er ikke i regjeringen og vi kan
dermed ikke sikre dette. Vår oppgave
er å kontrollere og stille spørsmål. Det
har jeg gjort, uten å få et veldig avklar
ende svar.
Refsum: Ventelistene har jo de senere
årene økt med over 50 000, og ventetiden økt med 3-5 dager. Hvordan
skal dette skal håndteres?

Høie: Når vi var i regjering åpnet vi
opp i større grad for konkurranse om
pasientene. Pasienter fikk mulighet til
å velge behandlingssted, også private
behandlingssteder, og før fristbrudd.
Det førte til en bedre kapasitetsut
nyttelse i offentlige sykehus. Sykehus
ene opplevde at de hadde faktisk en
konkurransesituasjon om disse pasientene. Vi ønsker å gjeninnføre dette. Jeg
tror at der er det en del av svaret på
dette, så er det de andre store spørsmålene hvordan virksomheten utvikler seg, styres og sånt, der er det
fortsatt mye å hente.
Refsum: I Danmark og Sverige har
det vært en stor økning av private
helseforsikringer. Dette har ført til
fremvekst av mye større privat helse
enn det vi har i Norge. Hva tenker du
om det for Norges del?
Høie: Jeg mener det skyldes nettopp
økningen i kø og ventetid. Vi mener
det er helt greit at folk tegner den
type forsikringer selv, det er helt greit
at arbeidsgiver betaler det. Det bør de
ikke betale skatt for. De bidrar jo med
å betale for noe som egentlig det
offentlige har ansvar for. Likevel er
det ingen ønsket utvikling. Dersom
helsevesenet vårt fungerer godt nok,
så bør det ikke være behov for privat
helseforsikring.
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Refsum: Det private helsemarkedet i
Norge utgjør 1-2 %. I Danmark
begynner det å klatre opp mot 10%.
Kommer vi til å gå den veien i Norge?
Høie: Det er jeg litt usikker på. Uansett vil det være en minimal del av den
totale helsetjenesten hvis du da holder
avtalespesialistene utenom. Hovedvekten i Norge kommer til å være en
solid og god offentlig helsetjeneste.
Jeg har veldig tro på den positive
effekten ved å ha et innslag av private,
og jeg har tro på at det finnes fordeler
med å ha arbeidsdeling på enkelte
områder. Private helsetjenester vil
raskere kunne snu seg mot områder
der køene vokser. Så har du jo den
halvprivate delen av helsevesenet
knytta til avtalespesialistene. Det er
veldig rart at ikke både helseforetak
og helsedepartement, har sett potensialet som ligger i å øke antallet avtaler med private avtalespesialister. Man
møter utviklingen i helsevesenet med
en god kombinasjon av den private
effektiviteten inn under en offentlig
styrt form.
Refsum: I grenseområdet mellom det
offentlige og private – vi var innom
Oslo universitetssykehus med et
behov for kapital på 10 milliarder
- hvordan ser Høyre på muligheten
for et samarbeid med private når det
gjelder investeringer i sykehusene?
Høie: Forskriften som i dag hindrer et
samarbeid burde vært opphevet. Der
sløser vi enormt med penger. Jeg er
overbevist om at det ville gitt en rask
ere og mer fornuftig utbygging med
offentlig-privat samarbeid. Vi bygger
som om vi aldri har bygget sykehus
før. Hvert sykehus har på en måte sin
egen tanke, ideologi, filosofi, i stedet
for å bruke erfaringer fra andre.
Høie mener at både norske aktører og
internasjonale aktører ville vært interessert, ikke minst på utstyrssiden Man
kunne definert områder, der en på
kontrakt leaset utstyr og sikret at en
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hadde det siste nye, oppdaterte utstyret.
En unngår det som er litt situasjonen i
dag, at en blir gående med utstyr litt
for lenge, så får man voldsomme
investeringer. En kunne sikre en jevn
kvalitet, et jevnt nivå.

Høie: Havarikommisjonens kommer
med omfattende rapporter og generelle anbefalinger til de ulike aktør
ene. De vil gjelde hele tjenesten.
Anbefalingene vil være like forplikt
ende for de andre helseforetakene

Refsum: Of diskuterer behov for
havarikommisjon. H, FrP og KrF har
jo sluttet seg til ideen om en under
søkelseskommisjon som er ute etter
læringspotensialet og ikke sanksjoner.
Etter høringene i Stortinget, hvordan
tror du skjebnen til dette forslaget er?

Refsum: I den samme saken så etter
lyser H mer involvering av et mer
kompetent politi? Skal politiet inn i
flere saker enn i dag, eller skal de bare
være mer kompetente i de sakene de
er inne i?

Høie: Jeg mener det er behov for en
havarikommisjon ved siden av Helsetilsynet.
Jeg er mer optimist etter høringen
enn det jeg var før, den gjorde inntrykk på regjeringspartiene. Helse
ministerens svar til komiteen var veldig avvisende. Jeg har et reelt håp om
at regjeringen er på glid, de lager
denne utrykningsenheten til Helse
tilsynet. Den innebærer ikke noe
metodisk annen måte å jobbe med
dette på, det er jo bare Helsetilsynet
raskere tilstede. Jeg har veldig stor tro
på den metoden som havarikommisjonsarbeidet bygger på – nemlig å ha
hovedfokus på hva er det i systemet
som gjør at feil gjøres, og hva er det i
systemet som gjør at feil ikke oppdages før det er fatalt? Det vil ta fokuset
vekk fra den enkelte ansattes ansvar i
den forstand at jeg mener at kvalitet
i helsetjenesten i altfor stor grad er
gjort til et individuelt ansvar. De
ansatte i helsevesenet er veldig faglig
kompetente mennesker som er opptatt av å ikke gjøre feil, det går stort
sett bra. Men feil får ofte så veldig
store konsekvenser. Ingen andre
områder i samfunnet aksepterer en at
ansvaret i så stor grad plasseres hos
den enkelte.
Refsum: Hvem skal følge opp avvik
som påvises av havarikommisjonen?
Er det tilsynet, politiet eller er det
arbeidsgiver?

Høie: Jeg har ikke noen oppfatning
om politiet er inne i for få eller for
mange saker, det er ikke et mål at
politiet skal være inne i flest mulige
saker i helsetjenesten, tvert imot. Men
vi kan aldri utelukke at det også foregår kriminelle handlinger i helsetjen
esten. Det er en utfordring at politiet
ikke har god nok kompetanse til rett
og slett kunne ha en dialog med helsetjenesten. Det er også et problem
for helsetjenesten.De som er berørt av
saken må forklare politiet hva som har
skjedd, en fryktelig vanskelig dobbeltrolle. Vi ser ikke for oss mange politileger rundt i landet, mer en sentral
enhet i politiet som har en form for
medisinsk kompetanse kombinert
med den juridiske.
Refsum: Kvalitetsregistere og helse
registere er viktige for å kunne si noe
om resultatene av behandlingen og
kvaliteten. Legeforeningen sier ja til
slike, gitt at de er samtykkebasert,
pseudonymisert og at taushetsplikten er
ivaretatt. Ap sier ja, forutsetter at personvernet er ivaretatt, at det er basert
på reservasjonsretten. Hvor er H?
Høie: Vi er nok mer på Legeforening
ens linje. Reservasjonsretten skal utredes. Jeg er redd for at den kommer til
å bli temmelig utvannet. Vårt hovedpoeng er at siden det er såpass personsensitiv informasjon bør ikke samme
enhet som har tilgangen til dataene
også ha nøkkelen til å låse opp den
personidentifiserbare delen av det.

Leserbrev til Overlegen:

Arbejdet med kvalitets- og risikoledelse
er til for patienternes skyld

– det redder liv

af Torben Abildgaard Pedersen, Projektchef
og seniorkonsulent i Fonden Dansk Standard
http://www.ds.dk/
I oktobernummeret af Overlegen, side
22, skrev Jon Helle, nestleder i OFs
styre, at ”… kvalitetssystem først og
fremst lages for byråkrater og politik
ere”, og at de ikke vil ”fokusere på
kvaliteten i de enkelte pasientmøter”.
Da jeg første gang hørte om kvalitetssystemer tilbage i begyndelsen af
1980’erne, havde jeg samme opfattelse
som Jon Helle, men efterfølgende har
jeg set undersøgelser, der viser, at 30
% af alle indlagte patienter i Danmark
ikke bliver medicineret korrekt, og at
no-sokomielle infektioner hvert år
koster de skandinaviske samfund milliarder. Derfor er jeg ikke i tvivl: Ikke
at understøtte de mange igangværende kvalitetsforbedringsinitiativer i
vore sundhedsvæsener ville være lige
så tåbeligt som at være imod fred på
jord. Både læger, sygeplejersker og
ingeniører kan ligeså godt først som
sidst indse, at krav om mere kvalitetsledelse, anstændigt smitteværn og
ordentlig sygehuslogistik er kommet
for at blive. Det er en tabersag at forsøge at stritte imod.
Men Jon Helle har ret i, at det er vor
opgave at medvirke til at tilrettelægge
systemerne, således at værdiskabelsen
og den gavnlige virkning for patient
erne i form af læring i hverdagen i det
kliniske miljø langt overgår den bureaukratibelastning, som uundgåeligt
følger af forbedringsarbejder med det

formål at udvikle og implementere
nye retningslinjer.
Derfor er jeg som Jon Helle skeptisk
ved at en rapport fra Kunnskaps
senteret (nr. 16, juni 2010, www.kunnskapssenteret.no) afslører, at Norge er
ved at lægge op til udvikling af en helt
ny, særskilt rammemodel for et nationalt kvalitetsindikatorprojekt til trods
for, at der foruden ISO’s ledelses
standarder understøttet af danskud
viklede smitteværnsstandarder findes
en række sundhedssektorspecifikke
akkrediteringsmodeller i forvejen
– fx en amerikansk model fra Joint
Commission og en tilsvarende dansk
model, der oven i købet ifølge Jon
Helle trods omstændelighed fokuserer
mere på klinikken, end en kommende
norsk model ifølge Kunnskapssenteret
forudses at ville gøre det.
Der er ingen grund til at gå over åen
efter vand. Det vil være langt klogere
at stå på skuldrene af det, som allerede
findes. Den danske standard DS
2450-2 (Krav til sundhedssektorens
ledelsessystemer – Integration af
risiko og infektionshygiejne i kvalitetsledelse) viser, hvordan et integreret sygehussystem med bevarelse af
enkelhed og overskuelighed kan leve
op til alle de førnævnte standarder og
modeller. Evidensbaserede studier
viser, at megen af den kvalitetsledelse,
som kan spare liv, starter med patient-

sikkerheds-, risiko- og smitteværns
arbejde, og forbedringsarbejder efter
Lean-metoden er effektive, når det
drejer sig om at holde hus med
knappe ressourcer.
Vil man i Norge gerne gå egne veje,
som der i Danmark er en ubændig
trang til – trods vort lands lidenhed,
er der mere plan i at udvikle en pendant til implementeringsstandarden
DS 2450-2, således at egenarten af
norsk helsevæsen kan udtrykkes ad
denne vej frem for som i Danmark at
bruge op til 10 år på at udvikle en ny,
kompleks kravmodel med risiko for, at
den ikke kommer til at hænge logisk
sammen med ISO’s standarder fra den
internationale arena.
Og egentlig skal Jon Helle være glad
for at eksisterende standarder og
modeller ikke dækker sygdoms- og
behandlingsspecifikke emner, men
næsten udelukkende begrænser sig til
generiske, sygehuslogistiske forhold.
For det første kan lægerne ikke lade
sig diktere af standardiserings
verdenen i relation til behandlingsog ordinationsret. For det andet vil
behovet for fællesudviklede, kliniske
retningslinjer ofte dækkes gennem de
medicinsk faglige selskabers evidensbaserede referenceprogrammer og
indikatorprojekter mv.
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Hovedstadsprosessen
– til glede eller besvær?
Gjetninger fra en ansatt
Den tysk-norske forfatter Hans Magnus Enzensberger hevdet på
1980-tallet at Norge organiserer seg som om vi var 40 millioner og
ikke fire millioner. I dette ligger en undring over hvor tungtveiende
distriktspolitiske hensyn var i byggingen av vår infrastruktur.

H

ovedstadsprosessen bestående
i samling av Oslos tre universitetssykehus til ett, er et tegn på det
motsatte. I positiv forstand kan
Hovedstadsprosessen føre til at fagmiljøer som per i dag er splittet, blir
styrket gjennom samling. Fra mitt
eget ståsted så kan en gammel drøm
fra mange tiår tilbake om samling av
avansert barnemedisin til et felles
barnesykehus bli virkelig. Signalene
om økt satsing på fagutvikling og
forskning er også gledelige.
På den annen side så finner man blant
de ansatte en økende uro for en forsert prosess som kan komme til å
undergrave fagmiljøer som det har
tatt flere tiår å bygge opp. Avslørende
i så måte er at barnet er døpt Oslo
Universitetssykehus (OUS) allerede
før det har funnet rom i herberget,
sannsynligvis som intern merkevareoppbygging. Komikken blir komplett
når det blir en sak for Nasjonalforsamlingen å tillate at de enkelte
enheter inntil videre skal få beholde
sine navn, slik at pasientene i det
minste finner fram. Selv om pape
gøyekoret av ledere i sin nytale tar i
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bruk bastarduttrykk som ”målbilde”,
virker det endelige mål svært tåkete.
Ved nærmere ettertanke så er kanskje
uttrykket ”målbilde” bevisst valgt som
dekkende for det endelige mål; nemlig
en fiksjon - et fatamorgana. Prosessen
begynner å ligne en byggeprosess
hvor man tegner huset mens man
bygger, noe som vil gi en rønne av et
hus - dyrt og dårlig. Til overmål har
enkelte karakterisert prosessen som
en av de mer omfattende i Norges
historien, noe som påkaller en smule
undring hos meg i lys av vår sjøfartshistorie og oljeboringsteknologi til
havs, men like fullt; hvordan skal dette
la seg realisere uten kostnader?
Riktignok har oppdragsgiver Helse
Sør-Øst signalisert at dette vil kreve
10 milliarder. Fremmer man dette
kostnadskrav på et tidspunkt hvor
prosessen allerede har gått så langt at
det vil gå politisk prestisje i ethvert
avvik ? Ser vi for oss at fag og forsk
ning derfor snarere blir rammet enn
fremmet i et bikkjeslagsmål av
ansvarsfraskrivelse? Pasienten vil i
så fall utvilsomt bli skadelidende.
Ved utbyggingen av oljeraffineriet
på Mongstad aksepterte man akseller

Innlegg av overlege dr.med. Paal HH
Lindenskov, Oslo universitetssykehus

ende overskridelser i en skala som
muntre tunger døpte som ny mynt
enhet, millimong.
Opp i alt dette forkynnes det fra
Propagandaministeriet at forutsig
barhet og medbestemmelse er viktig.
Langt mer sindige kolleger enn meg
har tatt uttrykket ”skinndemokrati” i
sin munn for å beskrive hva de opp
lever. Tillitsvalgte blir overkjørt og
tidvis truet med at de av hensyn til sin
egen framtid i OUS burde bruke kort
ere tid på tillitsverv. De opplever i
stor grad at sine respektive ledere har
ensidig lojalitet oppover – kanskje av
karrierehensyn? Det finnes imidlertid
hederlige unntak: Toppledere, som
tidligere klinikkleder Kristian Bjøro
ved Rikshospitalets klinikk for spesialisert medisin og kirurgi og avdelingssjef Thore Henrichsen ved Barneintensiv på Ullevål, har begge funnet
det nødvendig å fratre. Ansatte ved
Aker sykehus får stadig utsatt sitt
endelikt, et sykehus som i nasjonal
sammenheng har en unik kompetanse
innenfor blant annet endokrinologi,
karkirurgi og urologi. Prosessen med
overføring av stillinger fra OUS til

Ahus måtte utsettes i mangel av oversikt på hvor mange stillinger som blir
overflødige. Forutsigbarhet ? Med
bestemmelse ? Flaut !
Som nevnt innledningsvis så har
prosessen i min naivitet fylt meg med
positiv forventning. Er jeg i ferd med
å bli innhentet av surdeigen i brødet?
I slike omorganiseringer så vil det
unektelig rykke i endringsangsten og
blomstre i stedsarrogansen til mange
ansatte. Propagandaministeriet forkynner at ”målbildet” er økt kvalitet,
bedre pasientopplevelse og bedre
ressursutnyttelse. Jeg fornemmer at
de tre overordnete mål snarere er:
kostnadskontroll, kostnadskontroll og
ikke minst kostnadskontroll. Det har
nemlig kommet meg for øret at premissleverandøren til Hovedstadprosessen er et revisjonsfirma! Konsulenthonoraret er etter sigende allerede
flerfoldige millioner. Det overordnete
mål for oppdragsgiver skal være økonomisk gevinst ved stordrift. Dette er
kanskje symptomatisk for et samfunn
hvor penger ser ut til å være et mål i
seg selv, og ikke et byttemiddel for å
bygge et godt samfunn. Symptomatisk
for sykehusdrift generelt er at de fleste
helsearbeidere ”habiliteres” ved en
økonomisk-administrativ tilleggsutdannelse før de kan bekle lederverv i
en kunnskapsbedrift som et sykehus
er. Hvor mange av sykehuslederne
med merkantil bakgrunn påtvinges
helsefaglig tilleggsutdannelse? Er ikke
dette en fallitterklæring på helsefag
enes vegne? Er et sykehus kun et
forretningsministerium?
Vel. La oss gå helt til topps Siri
Hatlen er en dyktig dame.Hennes
karriere kan imidlertid styrke mis
tanken om at Hovedstadsprosessen
primært dreier seg om økonomi
motivert omorganisering. Som
direktør i Universitetsforlaget klarte
hun ikke å forhindre at det ble slaktet
og fortært av kommersielle forlag som
Aschehoug og Gyldendal i 1999, en
prosess som professor Rune Slagstad

”

Den som ikke vet er en idiot,
men den som vet og ikke sier
noe er en forbryter

karakteriserte som kulturvandalisme.
Det er allment kjent at det ligger
betydelig fortjeneste i å utgi fag
litteratur. Således var kanskje dårlig
butikk i Universitetsforlaget før
Hatlens tid forklaringen på dets endelikt. Hva vet jeg, men er det tendens
iøst å spørre om hennes mandat var å
nedlegge et økonomisk vanstyrt forlag
med stort potensiale til fortjeneste,
fremfor å redde det som et ideelt
basert forlag stiftet av studenter ment
for å sikre utgivelse av billig og til
tider sær faglitteratur? Selv den profittorienterte Trygve Hegnar (jeg liker
ham) spurte etter at de kommersielle
forlagene hadde overtatt: ”Er det
virkelig blitt slik nå at også for forlagsdirektører med eller uten doktorgrad er den viktigste bok lommeboken?”
Er Siri Hatlens mandat å gravlegge
sterke fagmiljøer på Aker og Ullevål
og svekke ditto på Rikshospitalet med
oversvømmelse. Alt dette på profittens
alter i et av verdens land med størst
offentlig rikdom? Skal de gamle sykehusene fortsette kun i n
 avnet under en
ny paraply, og ikke i gavnet - i tråd
med Universitetsforlagets skjebne ?
Betyr dette at vi for pasientens, fagets

Berthold Brecht

og forskningens del bør sabotere
Hovedstadsprosessen? Selvfølgelig
ikke. Vi må som kvalifiserte ansatte i
kjernevirksomheten, nemlig pasientbehandlingen, stå sammen i et håp om
at vi får minst en finger på rattet slik
at denne prosessen i pengemaktens
navn ikke forseres slik at fagmiljøer
råtner på rot. Klinikkledere som har
gått på dagen er et urovekkende signal.
Det er mulig at alle mine mistanker
og ord bør gjøres til skamme. I så fall
skal jeg være den første til å glede
meg. Jeg er imidlertid ikke alene om
å føle betydelig forvirring og uro om
framtiden. Samtidig så har jeg i mitt
konspirasjonshjørne en klar fornemmelse av at de egentlige beveggrunner
for Hovedstadsprosessen med vilje er
tåkelagt.
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Med fokus på fag og kvalitet
– innen økonomiske rammer
Erna-Gunn Moen, styremedlem i Of,
intervjuer ny adm.direktør i Helse Stavanger HF Bård Lilleeng

D

u tiltrådte som ny adm.direktør i
Helse Stavanger HF den 1. sept
ember 2010. Du kom da fra stilling
som viseadministrerende direktør i
Helse Sør-Øst RHF, hvor du tidligere
hadde vært medisinsk og helsefaglig
direktør. Hvilke tanker har du så langt
gjort deg om hva som er Helse Stav
anger HFs største utfordringer?
Veldig mye er veldig bra i Stavanger
universitetssjukehus, Helse Stavanger
HF (SUS), men det er helt åpenbart
en rekke utfordringer som må gripes
fatt i. Fagfolkene i SUS har en kompromissløs holdning til at våre pasi
enter skal ha et tilbud i nasjonal, og
helst internasjonal, førstedivisjon – og
en slik mentalitet blant toneangivende
fagpersoner er selvsagt i seg selv en
stor ressurs for foretaket og for meg
som direktør. Denne positive
og ambisiøse holdningen gjennomsyrer foretaket
både i forhold
til pasientbehandling
og forsk
ning, og gir
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oss betydelig gjennomføringskraft. Og
det trenger vi, da det som nevnt innledningsvis også er krevende utfordr
inger å gå løs på. Den største er tilgjengeligheten til våre tjenester for
befolkningen i vårt område. Vente
tidene våre er for lange og har økt
det siste året, vi har for mange
fristbrudd, vi skulle gjerne hatt
større overgang til dagbehandling/dagkirurgi og vi bruker
for liten del av vår poliklinikkkapasitet på nyhenviste pasi
enter. Ventetider har gjerne
med kapasitet og kapasitetsutnyttelse å gjøre - selv om det slett
ikke er noen lineær sammenheng
– men for fristbruddenes del er bare

unntaksvis kapasitetsproblemer
hovedforklaringen, det handler vel så
ofte om gode rutiner og riktig organisering. Jeg opplever at medarbeiderne
i SUS på samme måte som jeg ser
tilgjengelighetsutfordringen som vår
sentrale utfordring nå, og at det er en
omforent holdning til at vi må få
iverksatt tiltak som kan bedre situa
sjonen. Dette må løses innenfor vår
tilgjengelige ressursramme, og det
opplever jeg at det er aksept for. Det
jobbes nå godt i alle divisjoner i foretaket, og den siste måneden har vi
snudd den negative utviklingen
- ventetider og fristbrudd faller. Dette
er svært gledelig, men vi kan ikke si
ennå at vi varig har snudd trenden.
Jeg føler meg imidlertid trygg på at vi
fremover skal klare å snu både negativ
ventetidsutvikling og en vanskelig
fristbruddssituasjon. Utover dette har
vi utfordringer knyttet til at vi betjener
et opptaksområde i sterk befolkningsvekst, og vi har utarbeidet en ambisiøs
plan for nybygg og rehabilitering av
eldre bygg – noe som medfører et
betydelig investeringsbehov. Skal vi
klare å løfte dette økonomisk må vi
styre stramt og ha positive økonomiske resultater på bunnlinjen i årene
fremover – ikke for å spare eller sylte
ned midler, men for å reise nye sykehusbygg. Dette tror jeg vi nå har et
felles eierskap til i SUS, og vi skal i

2011 klare å levere 40 millioner i
positivt resultat. Jeg tror det er helt
realistisk å klare det, innenfor vårt
totale budsjett på ca 4,7 milliarder.
Men jeg kan ikke klare det alene fra
mitt kontor – det avhenger av at hele
organisasjonen ser sammenhengen
mellom å skulle klare dette og det å
kunne løfte investeringene fremover.
Du er kjent for både faglig tyngde
og stor arbeidsinnsats fra tidligere
arbeidsgiver. Du er spesialist i nevrokirurgi, og du har forskningskompetanse. Videre har du en fortid med
ulike verv i Dnlf, blant annet har du
vært visepresident i Legeforeningen.
Du har kompetanse og erfaring fra
begge sider av bordet. Hvilke mål vil
du arbeide for at Helse Stavanger HF
skal nå ?
Jeg har gjort medarbeidernes mål til
mitt – SUS skal gi et tilbud til pasientene sine som er i internasjonal førstedivisjon hva gjelder kvalitet og til
gjengelighet, men innenfor de
behandlingstilbud som skal gis i vårt
foretak og med respekt for de gjeld
ende funksjonsfordelinger. Utover det
skal vi øke vår forskningsinnsats enda
mer, vi står nå for litt under 5 % av
den medisinske forskningen i Norge
– og det øker hele tiden. For 2011
foreslår vi for styret en økning i forsk
ningsbudsjettet på ca 10 %. Vi passerer
i 2011 100 doktorgrader blant våre
ansatte, og når vi gjør det skal vi ha en
passende markering!
Jeg ønsker å videreutvikle SUS som
en attraktiv og stimulerende arbeidsplass, og tror både kvalitetsfokus og
forskningsprofil er viktige elementer
i det.
Kan du si noe om din agenda
på følgende områder:
a) Fag / fagutvikling
b) Kvalitet
c) Seniorpolitikk
d) Prioriteringer

Fag, fagutvikling og kvalitet er fasetter av det samme, og jeg tror de foretak som ikke har tilstrekkelig fokus på
dette vil oppleve å bli tvunget til å ha
det i årene som kommer. Vi vet at vi i
større grad vil bli målt på kvalitet og
at resultatene i større grad vil bli
etterspurt. Jeg tror det ligger svært
mye positiv energi å hente ut i en
kompetanseorganisasjon når den opplever at ledelsen ønsker å satse på
kvalitet og fagutvikling, og jeg ønsker
at det skal være en felles ambisjon for
ledelse og fagfolk i SUS. Og det er jeg
overbevist om at vi skal få god dialog
om.
I seniorpolitikken er jeg opptatt av
rom for “skreddersøm” innenfor
rammen av det regelverket som styrer
oss og de ressurser som er tilgjengelige. Det er svært stor forskjell på
arbeidstakere som nærmer seg pensjonsalder, både helsemessig og i forhold til hvordan man ønsker over
gangen frem mot pensjonisttilværelsen. Det finnes mange gode senior
politiske tiltak allerede, men det er
nok mye å hente på en overordnet,
systematisk tilnærming til dette
– med rom for individtilpasning for
den enkelte.
Når det gjelder prioriteringer har det
norske samfunnet enda de mest krev
ende debattene foran seg. Vi har ikke
blitt tvunget til å ta de tyngste diskusjonene enda. Men vi har gjennom det
nasjonale arbeidet med prioriteringsveiledere laget rammer rundt den
praktiske dag-til-dag prioriteringen
som er vesentlig bedre enn vi noen
gang har hatt tidligere. Det gjenstår å
få på plass gode verktøy for prioritering på tvers – det arbeider man med
nå. Regelverket for prioritering, til
deling av rett til nødvendig helsehjelp
og for når denne rettigheten er oppfylt er komplekst og ikke nødvendigvis sammenfallende med slik våre
pasienter, og tidvis også kolleger, tror
det er eller mener det burde være. I
vår daglige prioritering er det nå også

derfor en hovedoppgave å bruke
retningslinjer, veiledere og regelverk
riktig og likt over hele landet, for slik
å sikre en likes mulig prioritering av
pasienter mellom landsdeler, foretak
og behandlere.
Er der andre områder du vil fokusere
særlig på?
Et helt nødvendig verktøy for kvalitetsutvikling, fagutvikling, pasientsikkerhetsarbeid, ressursstyring og priori
tering er å ha definert standardiserte
behandlingslinjer som det enkelte
pasientforløp skal følge så langt som
praktisk mulig. Gjennom å definere
opp standardiserte behandlingslinjer
fra hjem til hjem kan vi også legge til
rette for optimal samhandling ved
overganger mellom behandlingsnivåene, og vi legger til rette for forutsigbarhet for pasienten når denne skal ha
tjenester fra oss – både når det gjelder
forventet forløp på tid, men også på
kvalitet og ressursinnsats. Vi kan da
også ta bevisste og konsekvensvurd
erte valg i forhold til å omprioritere
ressursinnsats fra enkelte behandlingslinjer til andre, når det er riktig
for å sikre riktig kvalitet eller kapasitet. Vi er nå i en fase der vi lærer om
utvikling av behandlingslinjer fra
andre – men vi har ambisjoner om
selv å bli et sted folk kommer til for å
se hva man kan få til på dette området
når vi har fått dette til på en god måte.
Du beskrives selv, av dem som kjenner
deg, som løsningsorientert og med
humoristisk sans, sammen med en
utviklet retorisk innpakning.
Hvilke forventninger har du til dine
medarbeidere i Helse Stavanger HF?
Det var jo hyggelige ord – antar jeg?
Jeg opplever vel ikke at det skorter
på verken humor eller retorikk i
Stavanger – så også i så måte er jeg
vel kommet til mine egne
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En europeisk arena for
spesialisthelsetjenester?
Diskusjonen rundt norsk sykehusstruktur og ledelse kan tidvis fremstå som lovlig
”lokal”. EU sitt pasientdirektiv vil fremtvinge at vi må løfte blikket. Det er sannsynligvis
ingen ulempe, og kan gi mange positive effekter, om vi tar utfordringen alvorlig.
Innlegg av Thomas Grünfeld, lege
og forretningsutvikler.
EU er i ferd med å vedta et nytt
pasientrettighetsdirektiv
Helse-og miljøkomiteen i EU-parlamentet ferdigstiller nå forslag til
”grenseoverskridende pasientdirektiv”, også kjent som ”pasientrettighetsdirektivet” eller bare ”pasient
direktivet”, etter at dette har vært til
behandling i EU-systemet siden juni
2008. Forslaget blir oversendt
Ministerrådet, og det vil føres forhandlinger mellom Parlamentet,
Rådet og Kommisjonen (Se også
faktaboks), før endelig vedtak forventes før sommeren 2011. Direkt
ivet vil også gjelde Norge ved EØS
traktaten.

Bakgrunnen for pasientdirektivet er
EF-traktatens prinsipp om fri flyt av
varer, tjenester, personer og kapital,
og har som formål ”å etablere et
generelt rammeverk som sikrer fri
bevegelse av helsetjenester, og et høyt
nivå på beskyttelse av helsen til EU
sine innbyggere.”.
Utgangspunktet i direktivforslaget er
at pasienter skal kunne få refusjon for
alle typer helsehjelp som ville blitt
dekket (helt eller delvis) om helse
hjelpen var blitt mottatt i hjemlandet,
kostnadsmessig oppad begrenset til
det tjenesten ville koste i hjemlandet.
Direktivet legger opp til å fremme

høyest mulig reell bevegelighet, herunder et standardisert system for
transparens av kvalitet og tjenester.
Ikke å forundres over har det vært ikke
ubetydelig motstand mot direktivet,
særlig fra deler av Rådet av fag(helse)
ministre. Det har særlig blitt fokusert
på at høyere grad av pasientmobilitet
vil vanskeliggjøre det enkelte medlemsland sin mulighet til å planlegge
og å sikre egne borgere sin helsehjelp.
Når det gjelder sykehusbehandling
(Definert som behandling som krever
minst en overnatting), skal landene å
ha (mulighet for) et system for for-

EU Kommisjonen	Tilsvarende vår regjering: 27 kommissærer for ulike fag ”generaldirektorater” (DGer).
Enerett på initiativ til lover, og utøvende myndighet.
Kommissærene skal representere EU som helhet, ikke lokale / nasjonale interesser.
EU Parlamentet	Lovgivende (Sammen med ministerrådet) og bevilgende myndighet.
731 direkte valgte delegater, som ikke skal representere nasjonale interesser.
Ministerrådet	Råd sammensatt av de ulike medlemslands fagstatsråder, så som helse, forsvar osv.
Sidestilt med Parlamentet som lovgivende myndighet.
Representerer nasjonale interesser.
Det Europeiske råd	EU landenes topp- og regjeringssjefer. Fatter beslutninger i særlig viktige saker,
(”EU toppmøtet”)
samt i forhold der fagministrene ikke klarer å oppnå enighet.
For beslutningsprosessene se også: http://www.europalov.no/innhold/om-beslutningsprosessen/id-832
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håndsgodkjenning av at helsehjelpen
mottas i et annet EU/EØS-land, som
vilkår for refusjon. En slik ordning vil
være en restriksjon for fri bevegelighet av tjenester. EF-domstolen har
fastslått at når det gjelder sykehus
behandling, vil slike restriksjoner
kunne forsvares ut fra tvingende allmenne hensyn, altså relativt strenge
krav. Tilsvarende begrensninger er
også etablert for annen ”særlig
ressurskrevende behandling”.
Innsigelser fra norske aktører i
høringsrunder hittil har også dreid
seg rundt i hvilken utstrekning direkt
ivet vil kunne øke sosiale ulikheter ved
at noen (eksterne) pasienter fortrenger
lokale pasienter, samt temaer rundt
hvor krevende det vil være å gjennomføre/ avgrense ulike tiltak.

 isboa-traktatens intensjoner til
L
grunn i sine dommer, og har lite forståelse for argumenter som kan fremstå som vikarierende for underligg
ende nasjonal ”proteksjonisme”. Det
ser dermed ut til at den EU-politiske
vinden blåser mot et vesentlig mer
”åpent marked” for helsetjenester.

Innsigelsene er ikke helt helsesektorspesifikke. Innen EU systemet har
man tidligere demonstrert politisk
vilje og evne til å løse praktiske
problemer knyttet til implementering
av felles direktiver som skal styrke
innbyggernes rettigheter, når disse
kan komme i konflikt med nasjonale,
”proteksjonistiske”, hensyn.

Pasientrettighetsdirektivet vil få
betydelig innvirkning på sykehus
ene og spesialisthelsetjenesten
Landene vil etter direktivforslaget ha
ansvar for å:
• definere standarder for kvalitet og
sikkerhet og påse at helsetjenesten i
landet følger disse
• påse at tjenesteyterne gir de opplysninger pasienter trenger for å fatte
informerte valg med hensyn til helsehjelp
• sørge for systemer som gjør det
mulig for pasienter å fremsette klage
og søke erstatning for skade som har
oppstått ved helsehjelp
• ha regelverk vedrørende vern av
personopplysninger
• påse at pasienter fra andre medlemsland likebehandles med landets egne
innbyggere
• opprette nasjonale kontaktpunkt(er)
for grensekryssende helsetjenester
som skal informere og yte praktisk
bistand til pasienter.

Kommisjonen, og Parlamentet, har
vist sterk vilje til å få vedtatt direktivet
med minst mulig ”utvannende forbehold”. Det er således all grunn til å tro
at direktivet vil bli vedtatt i en form
ikke langt unna det den har i dag.
Med mindre Norge velger å utøve sin
veto-rett, vil vi ha inntil tre år på å
implementere direktivet. I løpet av
denne tiden må vi forvente at mange
uklarheter er avklart, enten gjennom
detaljeringer (”forskrifter”) fra kommisjonen, eller ved rettsavgjørelser i
EU-domstolen. Norge har tradisjonelt i liten grad aktivt trenert implementering av EU direktiver. Flere av
kravene fra direktivet er da også allerede implementert i Norge, om enn
tidvis i mindre formaliserte former.
EU domstolen legger i høy grad

Dette er jo ikke nye temaer i Norge,
men noen av dem kan ha blitt noe
stemoderlig behandlet. Et standardisert EU system for gjennomføring, og
det utvidete presset som ligger i at

dette følger av et EU direktiv, må
forventes å akselerere implementeringsprosessene.
Reell prising og felles,
transparente kvalitetsmål
En meget viktig konsekvens av direkt
ivet blir at helsetjenester, herunder
sykehustjenester, må prises reelt. DRG
systemet vi benytter i dag er neppe
adekvat. Dette vil innebære en klart
tydeligere deling av betaler- og tjen
esteyterfunksjonen. Feilprising i begge
retninger får uheldige konsekvenser:
Er prisen satt for høyt vil det bli dyrt
med pasienter som reiser ut, er prisen
satt for lavt vil mange se det attraktivt å
benytte disse her fremfor andre steder.
Evt. uenigheter kan ikke løses administrativt av en felles eier (Departementet).
Disse prisingsmekanismene kan i neste
instans også få konsekvenser for innenlands fritt sykehusvalg.
Den samlede effekten av dette er at
kostnad-kvalitet forhold vil bli transparent på tvers av hele Europa. Dette
kan gi interessant informasjon både
for pasienter og styrende funksjoner.
Hvilken grad av pasientmobilitet
vi kan forvente,- to scenarier.
Relativt få benytter seg i dag av fritt
sykehusvalg. Det beste vi har av tall er
fra 2004, der 1,6 % av elektive pasienter
benyttet ordningen, av disse 0,9% utenfor egen region. Det har neppe vært en
betydelig utvikling i disse tallene. Innen
EU anslås det tilsvarende at pasient
flyten ikke omfatter mer enn ca 1%.
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Vi bør ta i betraktning at muligheten
for pasientmobilitet er relativt ny.
Derfor kan man alternativt vurdere
hvilke krefter som trekker mot endret
adferd. Målsetning med ”Pasient
direktivet” er å søke å fremme friest
mulig flyt.
Mer informerte og autonome pasienter:
Økende utdanningsnivå, tilgang på
informasjon bl.a. over internett og fra
fagkompetente relasjoner, samt krav om
reell medbestemmelse medfører langt
mer aktive valg fra pasienter og brukere.
Det er ikke gitt at en hver pasient legger
samme beslutningskriterier til grunn
som (lokal) fagkompetanse.
• Økende spesialisering av medisinske
tjenester: Tiltakende tekniske
kompetanse- og erfaringskrav driver
spesialiseringen. Dette driver igjen
enten lokal fokusering eller spesialisering. ”Alle kan ikke være eksperter
på alt”.
• Styrket transparens av kvalitet og
tjenesteinnhold: Implementering og
publisering av standardiserte kvalitetsparametere, samt den tjeneste
yters erfaringsnivå muliggjør ”faktabaserte valg” hos pasientene. I tillegg vil tilsynsmyndigheter stille
strengere krav.
• Reduserte reisekostnader: Fallende
flypriser medfører nå at det kan
være dyrere å parkere bilen på flyplassen, eller ta taxi hjem fra et
lokalt sykehus, enn kostnadene av
flyreiser i Europa. Avstanden i seg
selv medfører ikke uoverkommelige
reisekostnader.
• Globalisering, økt mobilitet og reduserte
språkbarrierer: Både pasienter og
helsepersonell blir tiltakende språkmektige. Generasjonen som ikke
kunne gjøre seg forstått på engelsk
er i ferd med å dø ut, noen helsepersonell behersker skandinaviske språk
etter å ha arbeidet her, og skandinavisk helsepersonell kan enkelt
rekrutteres til andre land for å fylle
”tolkeroller”
1)

• Lokale økonomiske interesser: Spesialisthelsetjenesten er en av de største
”høyteknologi industriene” i alle
vestige land. I Norge er det ansatt ca.
120.000 personer i sektoren, anslagsvis 5% av arbeidsstokken. I en hver
norsk by som har et sykehus, er sykehuset største arbeidsgiver. Tilsvarende
gjelder over det meste av Europa. Det
er vanskelig å se at ikke nasjoner med
betydelig kompetanse og mer
anstrengte økonomiske forhold enn
Norge ikke skulle ønske å fremme en
egen helseindustri for ”eksport”. I
tillegg er tradisjonen for entreprenørskap innen helsesektoren sterkere i
mange land enn i Norge. Det er allerede raskt stigende helseturisme til
høykvalitetsklinikker i Sør-Øst Asia.
”Docrates klinikken” i Helsinki er et
eksempel på et slikt privat initiativ,
som tilbyr cancer terapi.
En av nestorene innen innovasjon,
professor Clayon M. Christensen ved
Harvard Universitetet, beskriver at
adopsjon av ny teknologi eller adferd
oftest følger en S-kurve1) . I den første
”flate” delen av kurven er det vanskelig
å se at dramatiske endringer er i ferd
med å skje, og heller ikke forutse når
kurven plutselig vil stige brattere. Per i
dag foreligger det da heller knapt data
for å vurdere situasjonen. Ulike scenarier er mulige. Uansett kan dette gå
raskere enn vi forventer nå.
Er vi forberedt på ulike scenarier?
For det tilfelle at pasientstrømmene
forblir helt marginale, vil hovedut
fordringen bli begrenset til å utvikle
gode prisingssystemer, som jo kan få
noe effekt på ressursfordeling mellom
norske helseforetak. Implementering
av standardiserte kvalitetsmål burde jo
i og for seg ikke være uoverkommelig,
selv om historikken tilsier at heller
ikke dette er fritt for utfordringer.
Dersom vi faktisk får en endret adferd
blant pasientene, står vi fremfor en

CM. Cristensen et al, ”The innovators prescription”, McGrawHill (New York, NY) 2009, s. 250-2
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helt ny virkelighet. Per i dag er det en
betydelig utfordring for et sykehus
med noen få prosentpoeng endring i
inntekter, i og med at de fleste utgift
ene er personalkostnader. Det vil
kreve en høy grad av omstilingsevne
å tilpasse seg et slikt nytt bilde.
Vi må anta at akuttilbudene vil forbli
(delvis) lokalt, dog trekker to krefter
mot en del sentralisering: Økende
krav til spesialiserte vaktlag, samt
styrkede legevaktfunksjoner med
observasjonsposter perifert, vil fortsette å presse lokalsykehusenes akuttrolle. Fall i elektive volumer vil medvirke til å svekke kompetansekapasi
teten ved småsykehusene ytterligere.
For høyspesialiserte tjenester (region- og
nasjonalfunksjon) vil den gamle diskusjonen om hvorvidt en tjeneste skal ytes i
Trondheim, på Ullevål eller Riks/
Radium heller bli en diskusjon om egnet
spisskompetanse på OUS, Karolinska
eller Frankfurt. Det er ikke mye lenger
fra Oslo til Frankfurt enn fra Tromsø til
Oslo. Det er da også en del av EU sin
intensjon med ”pasientdirektivet” at det
skal bli mer internasjonalt samarbeid om
høyspesialiserte tjenester.
Hva med de tradisjonelle sentralsyke
husene? De tilbyr ”breddetjenester”, og
har høy grad av lokal forankring (dog
kanskje mindre enn lokalsykehusene?).
Også her kan vi se for oss at sentraliser
ing og funksjonsfordeling reduserer
betydningen av lokal tilknytning. Er det
grunn til å tro at befolkningen i Kristiansund vil være mer ”lojale” mot sykehuset i Molde, enn mot for eksempel
St. Olav og man kanskje leser på nettet
at kvaliteten er bedre for aktuelle tjen
este i Trondheim? Og om Trondheim
vurderes, hvorfor ikke reise litt lenger
med en gang?
Dette kan raskt bli en selvforsterk
ende dynamikk. Det skal neppe mer
enn 5-10% reduksjon i pasientvolum

til før et sykehus vil bli tvunget til å
gjennomføre betydelige innsparingstiltak, som igjen kan innvirke på mulig
tjenesteutbud, og således erodere
pasientbasen ytterligere.
Hvorfor skulle så pasienter velge å reise
ut av landet, når de uansett ikke betaler
regningen, og kanskje ikke vektlegger
vesentlig det som ser ut som marginale
kliniske kvalitetsforskjeller? Kostnads
nivået på helsetjenester I Norge er blant
de høyeste i verden. Det betyr at en
norsk pasient vil kunne finansiere mye
om hun reiser ut, basert på det hun får
refundert. En lavkostleverandør i for
eksempel Baltikum vil for dette kunne
”pakke” et meget behagelig opphold,
rehabilitering og andre tilleggstjenester
(Som godt kan være klinisk motivert),
tolketjenester, samt lokal oppfølging på
hjemstedet gjennom avtaler med lokale
aktører, for beløp i denne størrelses
orden. Indiske institusjoner klarer dette
allerede
Håndtert riktig og effektivt vil pasientdirektivet kunne medføre betyd
elige forbedringer for pasientene og
nye muligheter for sykehusene
Det siste scenarioet tegner et begredelig
bilde av et potensielt nedadgående spiral for landets største høyteknologi
sektor. Og i rettferdighetens navn, vi vet
ikke OM det vil skje, eller hvor fort.
Imidlertid må det være betimelig å stille
et par spørsmål i denne sammenhengen.
For det første, om dette siste scenarioet
skulle utspille seg, er vi (adekvat) forberedt på det? Er det muligheter for å
snu det som umiddelbart ser ut som en
trussel til en mulighet, og hva vil det i
tilfelle kreve? Er vi for fokusert på
lokale ”kappestrider”, og mister det
store bildet av syne?
Jeg er skeptisk til at vi kan lene oss
tilbake og vente på å se ”hvordan det
2)
3)

går”. Det er betydelige omstillinger vi
her eventuelt snakker om, omstillinger
som mange land i Europa allerede har
iverksatt. Endringene vi hittil har hatt i
Norge er begrensede i forhold til hva
f. eks. briter og tyskere har gjennomgått. Omstillinger tar tid og krever
betydelig energi. Dess mer ”på bak
foten” organisasjonen er, dess mer
smertefull blir omstillingen, ikke minst
fordi man føler seg tiltakende tvunget
til å prioritere ”brannslukking.
Hva skal så til for å forberede oss på
”en ny verden”? Det er fristende å
sitere MIT’s Nicholas Negroponte:
”Think globally, act locally”. Det
betyr å ”fikse eget hus”, med et kritisk
og ærlig blikk på eget verdiforslag,
sett i kontekst av hva andre leverer.
Hva er vår ”raison d’être”, og hvordan
kan VI som institusjon videreutvikle
denne best mulig? Det er ikke gitt at
det vi tror, eller mener pasientene
burde mene, er det reelle verdifors
laget brukerne verdsetter.
Når jeg bruker VI med store bokstaver
er det fordi dette ikke er et sololøp av en
(pseudo)genial stjerne, men krever et
meget velfungerende teamarbeid på tvers
av alle fagområder. Sykehusenes tradi
sjonelle fagorienterte hierarki kan ofte
være ganske langt fra dette. For de med
svart humor kan det anbefales en god
”case rapport” fra Storbritannia om et
kulturskifte i en NHS trust (Sykehus)2)
Det er neppe hensiktsmessig å skissere
hvilken konkret retning den enkelte
institusjon kan eller bør gå, det vil i høyeste grad variere med lokale forutsetninger. Imidlertid er det noen felles utfordringer, og dermed et tiltak, som kan
iverksettes for å forberede for en endret
virkelighet. For profesjonelle organisasjoner (som sykehus)er et sentralt punkt
for å sikre en dynamisk omstillingsdyktig organisasjon at det er fostret en orga-

nisasjon med strategisk lederskap på tvers av hele organisa
sjonen, i motsetning til hierarkiske og/
eller politiserte beslutningsprosesser
(I den grad disse er til stede).
Det er ikke nok med ”fluffy” visjoner
og overordnete strategier på toppnivå.
Hver enkelt enhet må kunne besvare:
Hvor skal vi være om 5 år, og hva betyr
det at vi (på vår avdeling, eller sågar
post) må gjøre i morgen? Kynikere
innen ledelsesforskning har lakonisk
stilt spørsmål ved om ledelse per se
spiller noen rolle. Et interessant studie
fra Stanford universitetet på en større
amerikanske helseorganisasjon peker
her på at en kritisk faktor for å lykkes i
omstillinger er samkjørt, konsistent
ledelse gjennom hele organisasjonen.3)
Aktiv utvikling av organisasjonen mot
omforente langsiktige målsetninger vil
heve (Den kliniske) kvaliteten på tjenestene og bedre pasientopplevelsen,
hvilket jo er sluttproduktet. Dette,
sammen med en bedret forståelse av
felles mål, vil igjen medvirke til å bedre
arbeidsmiljø og moral. Med risiko for å
bli oppfattet som retorisk finner jeg det
betimelig å spørre for refleksjon: Har
norske sykehus nok fokus og tiltak
rettet mot organisasjonsutvikling for
både å møte de utfordringene vi må
forvente med innføringen av pasientdirektivet, samt å sikre at de ansatte har
et optimalt arbeidsmiljø? Eller er det
OK som det er nå, slik at slik organisasjonsutvikling er feilprioritering av
begrensede ressurser? Hvor viktig er
det å bygge for fremtiden, på bekostning av løpende brannslukking? Har
evt. sykehusene den nødvendige (real)
kompetansen for påkrevet organisasjonsutvikling?

Bate, P: ”Changing the culture of a hospital: From hierarchy to networked community”, Public Administration Vol. 78 No. 3, 2000 (485–512)
O’Reilly, CA et al: ”How leadership matters: The effects of leadership alignement on strategic execution”,
Stanford GSB Research papers No. 1895, June 2005 https://gsbapps.stanford.edu/researchpapers/library/RP1895.pdf
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Hospiteringsordning
ved Kunnskapssenteret
Bjørg Irene Hegsethtrø, anestesilege fra Akershus Universitetssykehus
har i februar-mars 2010 vært hospitant ved Nasjonalt
kunnskapssenter for helsetjenesten i sin overlegepermisjon.
Bjørg Irene Hegsethtrø intervjues av Tale Norbye Wien,
forsker, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

Hvordan kom du på å bruke
overlegepermisjonen din til dette?
Ved en tilfeldighet så jeg annonse
for kurset ”Kunnskapshåndtering
for leger i spesialisthelsetjenesten”
i Tidsskriftet. Kursets læringsmål
passet godt med mine behov fra
sykehushverdagen, hvor jeg savnet
oversikt over tilgjengelig og pålitelig
kunnskap. Jeg opplevde at det var
vanskelig å finne fram i den enorme
mengden av informasjon. På kurset
ble jeg kjent med kunnskapsbasert
praksis og syntes det var en spennende metode å bruke for å orientere
seg. Jeg fikk lyst til å lære mer om
denne metoden, og fikk anledning
til å hospitere ved Kunnskapssenteret i Seksjon for spesialisthelsetjen
esten.
Hva visste du om
Kunnskapssenteret på forhånd?
Jeg hadde ikke hørt om Kunnskapssenteret. Helsebiblioteket, som er
en del av Kunnskapssenteret, hadde
jeg brukt en del, men jeg hadde nok
ikke skjønt hvor mye informasjon
som egentlig ligger der.
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Hva har du gjort på Kunnskaps
senteret i din hospiteringsperiode?
Jeg har deltatt i undervisning i blant
annet statistikk, vært med på å lese
artikler sammen med forskere ved
senteret og brukt sjekklister for å vurd
ere om artikler er gode nok til å brukes
i kunnskapsoppsummeringer. Jeg har
også vært med på systematiske litteratursøk, og fått et innblikk i hvordan
bibliotekarer søker i ulike databaser.

esserte i å dele kunnskap. Jeg har
fått et klart inntrykk av at Kunnskapssenteret ønsker tettere kontakt
med oss i klinikken og jeg har blitt
svært godt mottatt. Det har også
vært spennende å møte en annen del
av helsevesenet og se hvordan de
jobber. Det er en helt annen hverdag enn jeg har på sykehuset, men
vi arbeider jo for et felles mål, det
beste for pasientene!

Hva synes du at du har fått ut av å
hospitere ved Kunnskapssenteret?
Det blir lettere for meg å finne svar
på kliniske spørsmål i jobben min
som anestesilege. Jeg har lært hvor
viktig det er å stille presise spørsmål
for å finne den kunnskapen jeg er
ute etter. Forskningen som blir
publisert er av varierende kvalitet
og jeg vil nå være mer kritisk til det
jeg leser, og ha bedre forutsetning
for å vurdere om det er holdbart og
relevant i min praksis. Jeg vil også
undervise om kunnskapsbasert
praksis i avdelingen.

Kommer noe det du har erfart ved
Kunnskapssenteret til å endre din
praksis som lege på noen måte?
Jeg har blitt mer skeptisk til publiserte forskningsresultater, og spesielt mer kritisk til enkeltstudier. Jeg
vil nok være mer oppmerksom på
hvilke metoder som er brukt og
risiko for bias. Så på den måten vil
jeg nok forandre måten jeg tilegner
meg ny kunnskap på. Ellers er jo
anestesiologi også et praktisk fag,
så i det store og hele vil jeg nok
fortsette som før.

Ellers har jeg møtt veldig positive
og engasjerte forskere som er inter-

Jeg vil absolutt anbefale andre leger
som har mulighet til det å hospitere
ved Kunnskapssenteret!

Tilbyr hospitering for overleger
- Vi har kontorplass til disposisjon for to til fire leger som
ønsker å hospitere hos oss i deler av eller hele permisjons
tiden, opplyser avdelingsdirektør Gro Jamtvedt ved Kunnskapssenteret.
Ønsker mer kjennskap til Kunnskapssenteret
Bakgrunnen for tiltaket er tilbakemeldinger som tyder på
at Kunnskapssenterets virksomhet er for lite kjent i sykehusmiljøene, og at leger ønsker mer kjennskap til senterets
arbeidsområder, opplæring i kritisk vurdering av artikler
og hvordan man kan håndtere informasjonsflommen av
medisinsk litteratur samt innsikt i metoder for kvalitets
måling, kvalitetsforbedring og arbeid med pasientsikkerhet.
- Legene som hospiterer, vil få innføring i bruk av forsk
ningsmetoder som er relevante for kunnskapsbasert praksis,
og vil få delta direkte i virksomhet ved Kunnskapssenteret,

for eksempel i arbeid med systematiske kunnskapsopp
summeringer, kvalitetsarbeid eller andre felt, avhengig
av den enkeltes interessefelt, opplyser Jamtvedt.
Interesserte kan kontakte avdelingsdirektør Gro Jamtvedt,
grj@kunnskapssenteret.no, eller avdelingsdirektør
Anne Karin Lindal, akl@kunnskapssenteret.no.
Effekt av tiltak
Kunnskapssenteret er en statlig virksomhet som sammen
fatter forskning innen helse, med særlig vekt på effekt av
tiltak. I tillegg arbeider senteret med kvalitetsmåling og
kvalitetsforbedring, pasientsikkerhet og brukererfarings
undersøkelser. Undervisning og formidling er også sentrale
aktiviteter ved Kunnskapssenteret, som har to hovedkanaler
for formidling – nettsidene www.kunnskapssenteret.no
og www.helsebiblioteket.no

Hjertesukk

Innlegg av Radek Fric, overlege,
Nevrokirurgisk avdeling
– RH, Klinikk for kirurgi og nevrofag – OUS

S

om en utlending som begynte å
jobbe i det norske helsevesen for
litt over fem år siden, har jeg hatt den
gleden å kunne erfare den stadig pågående prosess hvor det er nesten umulig
å holde seg orientert i hva som til
enhver tid foregår med organisering av
helsetjenesten i hovedstaden og den
sørlige del av Norge. Jeg kom på den
tiden da omstillingen var et slagord på
Rikshospitalet, senere ble Det norske
Radiumhospitalet en del av foretaket,
og snart skulle to store h
 elseregionene
bli til ”Størst”. Etter at en populær og
åpenbart alt for dyktig og selvstendig
sykehusdirektør var ”gått av” på en
politisk bestilling, begynte moroa med
”Oslo-prosessen” som lenge ingen
visste hva faktisk var. Man kan godt si
at jeg kanskje mangler kunnskap om
den særnorske måten for gjennom
føring av offentlige saker, men enkelte
små ting vil jeg gjerne reflektere over
i dette lille innlegget.

Det er blitt en fin tradisjon at ledere,
direktører og alle slags overordnede,
også på norske sykehus, benytter anledning og førjulstemning til å takke sine
ansatte for deres innsats i det forrige
året. Samtidig kan de ikke la være å
minne om det krevende og spennende
året som kommer og som trolig kommer til å bli full av store endringer som
vil kreve en ekstra innsats fra alle. Dette
har vi hørt i alle år, uansett hvilken prosess som nettopp var i gang. I fjor, på et
høyst stemningsfullt stabsmøte, da
akkurat disse ord kom ut av munnen til
to av våre kjære toppledere, lukket jeg
øynene for et drøyt sekund og drømte
om et år da vi i stedet fikk høre at det
kommende året skal vi få jobbe i fred,
for å få ut mest av den kompetansen vi
har. Vi skulle få gjøre den jobben vi alle
er ansatt for, nemlig å hjelpe pasientene
våre, uten å være distrahert av organisatoriske og økonomiske turbulenser. For
det er jo vår jobb som vi må ta oss av,
sier direktøren i min drøm.

Det var en drøm, ja. Men skal ikke
egentlig våre ledere og helseadministratorer drømme slik, de òg? Er dette ikke
et ideal som vi alle bør ha som et mål?
Nemlig å drive med det som vi er ansatt
for og som vi er utdannet til? Dersom
våre direktører mener alvor når de sier
at de er imponert over innsatsen til sine
ansatte, mangler det bare at vi også kan
svare at vi setter pris på at våre ledere
har lykkes i å skaffe oss vilkår, ressurser
og miljø for det arbeidet vi er her for å
utføre. Det er sannsynligvis umulig å
måle hvor mye tid og energi enhver
lege og sykepleier har måttet bruke på
diskusjoner, høringsrunder, orienter
ingsmøter og alt det organisatoriske
arbeidet som nødvendigvis kreves når
man holder på en nesten kontinuerlig
reorganisering. Men èn ting er sikkert:
denne tiden og energien kunne vi godt
heller brukt på våre pasienter som står
nokså glemt på siden og venter på sin
tur for å bli behandlet.
God Jul og søte drømmer …
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Spørsmå

Av Signe Gerd Blindheim,
fagsjef i FHR/sekretariatsleder i Of

Tillitsvalgtrollen i omorganiseringsprosesser

- samarbeid eller konflikt?

Innledning
Det foregår for tiden flere omorganiseringsprosesser i helseforetakene hvor
interessemotsetninger blant Legefor
eningens medlemmer kommer til syne.
Dette er utfordrende for tillitsvalgte
som sitter i sentrale posisjoner ved
berørte sykehus/enheter i helsefore
taket. Medlemmene ved det enkelte
sykehus/den enkelte enhet vil normalt
forvente at tillitsvalgt argumenterer for
lokale interesser, og vil, hvis så ikke
skjer, kunne mene at tillitsvalgt ikke
har gjort en god nok jobb.
En foretakstillitsvalgt ved det syke
huset som f. eks. får gjennomslag for
geografisk plassering av sykehuset i
”sitt område” eller for lokalisering av
ny enhet, kan fra andre tillitsvalgte og
medlemmer bli møtt med at det ikke
er tatt behørig hensyn til øvrige lokalisasjonsforslag/faglige hensyn fordi
man utelukkende ser hen til egen
arbeidsplass. Er det i det hele tatt
mulig i slike situasjoner å forholde seg
til ulike oppfatninger og ta diskusjon
ene internt slik at Legeforeningen i
den aktuelle sak ikke fremstår splittet
og med marginalisert innflytelse utad?
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Etter Legeforeningens mening er det
nødvendig med gode avtalte samarbeidsordninger, samt interne prosesser som gir rom for drøfting av ulike
alternativer med tillitsvalgte/medlemmer som er berørt i den aktuelle
saken. Det er særlig viktig at det i
høringsuttalelser fra Legeforeningen
og gjennom innspill fra Legeforening
ens tillitsvalgte i møter, fremkommer
at ulike synspunkter har vært tema før
eventuell konklusjon.
Samarbeid
Det følger av hovedavtalen mellom
Arbeidsgiverforeningen Spekter og
Akademikerne Helse § 45, tredje ledd
at partene i den enkelte virksomhet
skal avtale en hensiktsmessig organisering av samarbeidet med de tillitsvalgte, herunder antallet tillitsvalgte
og fordeling av disse, basert på de
lokale forhold og behov. Avtalene som
inngås lokalt med arbeidsgiver på
dette grunnlag kan være svært ulike,
nettopp basert på strukturen i helseforetakene. Forut for slike forhandl
inger, bør tillitsvalgte lokalt diskutere
hvilke krav som skal fremmes for å
oppnå ordninger tilpasset virksom

hetens art, størrelse, struktur,
geografisk spredning og beslutningssystem.
Når det så er inngått avtale om tillitsvalgtordningen lokalt, vil neste
utfordring være hvordan samarbeidet
mellom tillitsvalgte internt skal
foregå. Mens det tidligere i hovedsak
var et system hvor hovedtillitsvalgte
ved det enkelte sykehus hadde en klar
og direkte linje til sykehusets ledelse,
har Legeforeningen nå etablert foretakstillitsvalgte for henholdsvis overordnede og underordnede leger. Der
hvor helseforetaket bare består av ett
sykehus, vil hovedtillitsvalgt og foretakstillitsvalgt være samme person.
Hvor helseforetaket består av to eller
flere sykehus, vil to av de hovedtillitsvalgte for henholdsvis overordnede
eller underordnede leger til vanlig
også være foretakstillitsvalgte. Dette
gir helt spesielle utfordringer når det
gjelder intern kommunikasjon og
internt samarbeid.
Tillitsvalgte som representerer ulike
legegrupper må bli hørt i aktuelle saker.
Legeforeningen ser det som en styrke

Samarbeidsavtale
– forslag til innhold
a) Formål
Her kan man ta inn at samarbeidsutvalget skal medvirke til at samarbeid,
medbestemmelse og medansvar gjennomføres effektivt og konstruktivt
på virksomhetens forskjellige beslutningsområder.
b) Organisering
Medlemmer i utvalget, valgperiode
og hvordan valget skal foregå, valg av
leder og stedfortreder.
c) Oppgaver
Det kan f. eks. tas inn her at samarbeidsutvalget drøfter aktuelle saker
som angår Legeforeningens medlemmer i helseforetaket. Dette gjelder
både høringssaker til foreningen og
andre saker som er tema på møter
med arbeidsgivers representanter.

Utvalget kan på eget initiativ ta opp
saker innenfor områder hvor de tillitsvalgte har rettigheter i henhold til
hovedavtalen eller lovgivningen.
Videre kan det besluttes at utvalget i
særlig viktige eller prinsipielle spørsmål bør samrå seg med yrkesforeningsstyret, lokalforeningsstyret eller
Legeforeningens sekretariat.
Det kan være premisser for samarbeidsavtalen at ved uenighet om saker
av betydning for grupper av Legeforeningens medlemmer i helseforetaket,
skal mindretallets syn fremkomme i
høringsuttalelser. Videre at mindre
tallets syn i slike saker skal formidles
i møter med arbeidsgivers representanter, eller i kontakt med media.
d) Møtevirksomhet
Leder av samarbeidsutvalget kaller
inn til faste møter/telefonmøter med
de intervaller utvalgets medlemmer er
enige om, ved aktuelle saker/høringer
eller når en av utvalgets øvrige medlemmer ber om det. Det føres referat
fra møtene. Utvalget bør i forståelse
med virksomhetens ledelse, jf. hovedavtalen § 50, holde sine møter på
arbeidsstedet i arbeidstiden uten trekk
i lønn. Det inngås avtale med arbeidsgiver om dekning av nødvendige
reiseutgifter mellom arbeidsstedene
i forbindelse med møtevirksomhet,
og vederlagsfri bruk av arbeidsstedets
telefon ved eventuelle telefonmøter.
Hvilket standpunkt lander
den tillitsvalgte på?
De tillitsvalgte må i tillegg til å skulle
håndtere de eventuelle lokale uenighetene også fange opp Legeforening
ens vedtatte politikk. Det kan i de
aktuelle sakene være våre synspunkter
på kvalitet, pasientsikkerhet, krav til
hva som må være tilstede for å drive
akutt virksomhet ved et lokalsykehus.

ambrosia brød

for en organisasjon å kunne stille med
mer enn en representant i møter med
arbeidsgiver; særlig hvor lokal kunnskap
eller kompetanse innen saksfeltet vil
være avgjørende for å få gjennomslag
for Legeforeningens synspunkter. Det
er også viktig at det i møter tas høyde
for Legeforeningens to-sporede tillitsvalgtsystem. I kontroversielle saker, vil
det å være flere tilstede i sentrale møter
også kunne redusere den belastning
som for den ene foretakstillitsvalgte
ellers vil være særlig krevende.
Legeforeningen tilrår at det i
helseforetak som består av mer
enn ett sykehus etableres et
samarbeidsutvalg av
tillitsvalgte. Dette kan
organiseres på flere
måter, men
denne type
utvalg vil
til vanlig bli
satt sammen av
foretakstillitsvalgte/
hovedtillitsvalgte. Det anbe
fales at man inngår en avtale om
samarbeidsutvalgets oppgaver og forpliktelser.

Ambrosia
brød
1 liter H-melk
2 kopper sukker
250 g smør
(kokes opp og avkjøles)

2 egg- vispes i blandingen
2 pk gjær- utrørt i melk
(eller: 2 poser tørrgjær
blandet i melet)
1,6 kg hvetemel
1 pk rosiner (340 g)
legges i varmt vann
og tørkes i klede
Kardemomme

Heves i 1 ½ time.
12 emner

Etterheves,
pensle med egg

200 grader i 25 min
Oppskrift av
Erna-Gunn Moen
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«Regjæringa har derfor
10 milliarda kroner»

«I have a dream»………
Her forleden drømte jeg at vi var tilbake i 2008 og jeg var invitert til et møte i HOD.
Ikke noe merkelig i det, som leder av en viktig fagmedisinsk forening var det ikke sjelden vi
ble invitert for å få uttale oss om de ulike planene for forbedringer som ministeren hadde tenkt ut.
Jeg nevner i fleng nye svangerskapskontroller, spørsmål om HPV- vaksinering,
GBS- screening osv osv osv.

I have a dream
Men denne gangen var det noe større
og viktigere det gjaldt, for der satt det
flere fra både Helsedirektoratet og
Helse Sør-Øst og til og med folk fra
Finans- så vel som Planleggings
departementet.

sykehusene i Oslo, og kanskje kvali
teten av disse vil bedres ved å sammenføre noen eller deler av enhetene,
men dette er ikke noe som er obligatorisk. Vi vil at det som er faglig best
skal være styrende!

Rund og godslig som alltid lente
Bjarne Håkon seg over mot meg og sa
”Rolf, nå skal du høre her- vi plan
legger å slå sammen sykehusene i
Oslo-regionen. Mens vi ferdigstiller
Ahus frem mot 2011, ber vi deg lede
en gruppe som skal stå for utfordr
ingen å slå sammen Radiumhos
pitalet/Rikshospitalet, Ullevål og
Aker til et foretak, med hovedfokus på
to hoveddeler: et såkalt Storbysykehus
primært for hva vi kan kalle ”grunnsykdommer”, inkludert en ny legevakt, og et Lands/Regionsykehus for
mer ”sjeldne” sykdommer. En av
hovedgrunnene er at vi ser at det er
tendens til dublering i hele 24 av 28
medisinske disipliner i de eksisterende

Planleggingsaksen er 8-10 år og det
vil bli bevilget et prosjekteringsbeløp
i tillegg til et totalbeløp, for vi regner
med at det vil bli nødvendig å bygge
helt nye bygg.
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Vi vil at din gruppe skal planlegge i
den nødvendige ro, ha hjelp av fornuftige konsulenter og at alle bygg og
administrative tjenester skal planlegges i detalj og ferdigstilles inkludert
effektive og testede IT-systemer.
Ingen forflytninger skal foretas før alt
er ferdigstilt, vi vil at du skal høre på
alle fagfolkene du har rundt deg, og
da mener vi VIRKELIG TA HENSYN TIL DERES MENINGER.

Rolf S. Kirschner, leder FaMe
Dette dreier seg VIRKELIG om et
kvalitetsløft for pasienter og ansatte,
dette er alvor og ikke bare en ”Potemkinkulisse”, og derfor vet vi at det vil
koste---”! Han slo ut med hendene og
pekte på representanten fra Finans
departementet mens han smilte som
bare han kan: ”Regjæringa har derfor
bevilga dokker 10 milliarda kroner til
prosjæktet, så sætt i gang og ha produktet færdig for oss i 2018, så dokker

FaMe

bevilga dokker
kainn flytt inn i de nye lokkala.
Lykke tæ!!”
Brått ble jeg revet tilbake til 2010 ved
at mailboksen ga beskjed om at enda
en rapport som burde ha vært levert i
går var utsatt til i dag pga at de noe
uferdige OUS-IT systemene ikke
hadde vært oppegående på en stund.
«I have a dream»…
………. det sies at trykket på
pensjonsforberedende kurs er stort
i Oslo-regionen p.t.!
Høstens konferanse for de fag
medisinske foreningene på Gardermoen medio oktober var velbesøkt
og tok opp viktige emner som kvalitet,
arbeidsmiljø og økonomi som
styringsgrunnlag i sykehus og livs
stilssykdommer og forebyggende
helsearbeid.

Guldvog informerte oss om konklusjonen i den kommende helsemeld
ingen og om de politiske reaksjonene
som allerede var varslet og som vi har
erfart allerede i media, og begge
emnene vil bli formål for inngående
debatter på det kommende ledermøtet
i Legeforeningen.
I den avsluttende FaMe-bolken informerte bl.a. Thor Willy Ruud Hansen
fra Barnelegeforeningen om en prosjektforberedelse vedrørende ”over
føring fra barnemedisin til voksen
medisin, forberedelse av et faglig
samarbeidsprosjekt”. Dette gjelder
den etter hvert store gruppen av barn
som bare for noen år siden ikke ville
ha overlevd, og der transisjonen til
voksenmedisin ikke alltid går smertefritt.

FaMe vedtok å opprette en forbered
ende prosjektgruppe som skal arbeide
videre for at dette kan bli en ny
Legeforeningsrapport om en tid.
Fagmedisin på sitt beste!
FaMe-gruppen er aktiv og setter i
økende grad preg på arbeidet i Dnlf,
den brukes mye og vil også treffes i
samband Dnlfs ledermøte i november,
og planlegger en ny konferanse på
ettervinteren. Og så er det jo
Landsstyremøte til våren .....
Fra denne plass en takk til Overlegeforeningen som lar oss få plass i
bladet.

Of-leder Arne Refsum, adm.dir ved
Haukeland, Stener Kvinnsland,
ekspedisjonssjef Per Bleikalia ved
HOD og Brynjar Fure fra Kunnskapssenteret holdt innlegg til
det første emnet som
”compared and contrasted”
nok til at det ble en ganske
livlig debatt i etterkant.
Etter plenumsdebatten,
kaffen og lunsjen holdt ass.
helsedir. Bjørn Guldvog og
leder i NFA Gisle Roksund
innledning om det andre emnet.
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Hva er typisk for spesialiteten vår?
Hva er typisk for oss?

Barne- og
ungdoms psykiatri

Ida Garløv og Walborg Sandvik
Norsk barne- og
ungdomspsykiatrisk forening

«Barne- og ungdomspsykiatri er en medisinsk spesialitet som omfatter forebyggende arbeid,
utredning, diagnostikk og behandling av barn og ungdom med psykiske lidelser i alderen 0-18
år. Vurdering av og tiltak i forhold til barnets samhandling med sin familie og sosiale nettverk,
er også vesentlig. Samarbeid med andre faggrupper, både innenfor og utenfor egne institusjoner og i ulike sektorer er en sentral del av faget. Konsultasjon og/eller rådgiving til andre
som møter barn og deres familier er et viktig element i virksomheten, f.eks til helsetjenestens
førstelinje (leger, helsesøstre, jordmødre, fysioterapeuter), sykehusavdelinger, barnehabilitering,
skole, PPT og barnevern.»
Sitatet ovenfor er hentet fra Generalplanen vår* som ble godkjent på vårt
Årsmøte i 2009.
Hva betyr det egentlig? Hva driver
vi med? Vi driver nok mest med det
samme som andre leger ”driver
med”: utredning, diagnostikk og
behandling. Vår målgruppe er barn
og unge opp til 18, for noen: 23 år,
med psykiske lidelser. Målet i opptrappingsplanen er at BUP skal se
5% av barnebefolkningen hvert år.
Vi arbeider på BUP-poliklinikker,
ungdomspsykiatriske sengeposter,
familieavdelinger eller som privatpraktiserende spesialister. Noen har
stillinger innenfor rusmedisin eller
voksenpsykiatri. Noen arbeider i,
eller tett opp til somatiske avdelinger.
Dessuten er vi ledere og forskere og
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forelesere. Vi veileder en stor og
voksende gruppe LIS-leger.
Tilstandene
Våre tilstander spenner over et stort
spekter av sykdomsuttrykk: Adferdsog følelsesmessige vansker, depre
sjoner, angsttilstander, psykoser og
posttraumatiske tilstander for å nevne
noen. Spiseforstyrrelser og andre
tilstander med kroppslige uttrykk
(lammelser og smertetilstander) for
å nevne andre. Tilstander med forstyrret eller forsinket utvikling utgjør
en stor gruppe: vi treffer barn og
unge med ADHD, autismespekter
tilstander, generelle lærevansker
(psykisk utviklingshemming) eller
syndromtilstander med psykiatrisk
komorbiditet, spesifikke lærevansker
og språkforstyrrelser.

FaMe
Arbeidsmetoder
Barne- og ungdomspsykiateren er
utreder og behandler. Som behandlere er vi utdannet til å bruke observasjon og samtale som verktøy. Psykoterapi inngår i vår utdanning, og
de fleste har tilleggskompetanse i
forskjellige terapiformer ut over
kravene til spesialistgodkjenningen.
Lekeobservasjon og leketerapi er en
spesifikk arbeidsform i vårt fag.
Familieterapi eller systemiske terapiformer er også mer utbredt i barneog ungdomspsykiatrisk virksomhet
enn i voksenpsykiatri. Vi gjør ofte
brede utredninger der anamnesen er
”ryggraden”. Spekteret av supplerende undersøkelser kan være stort
og må tilpasses barnets/den unges
alder og utviklingsnivå. Utviklingsperspektivet i utredning og behandling står sentralt i barne- og ungdomspsykiatrisk klinisk arbeid. Den
somatiske utredningen med tilleggsundersøkelser står etter hvert mer
sentralt i utredningsprosessene og
utføres ofte i samarbeid med fastlege,
barnelege og genetikere. Som leger
har vi kunnskap om biologiske forhold og somatiske undersøkelsesmetoder og gjør selvsagt også kroppslige
undersøkelser (inkludert undersøkelser av motorisk funksjon og nevrologisk status). Vi tar i bruk resultat av
undersøkelser og tester som ofte også
gjøres av våre teammedarbeidere
(miljøobservasjoner, skoleobserva
sjoner, barnepsykiatrisk pedagogisk
observasjon, nevropsykologiske
undersøkelser, nevromotoriske funksjonsundersøkelser). Vi arbeider med
enkeltindivid, med familier og med
grupper, ofte også ofte med større
”systemer”. Familieperspektivet er
alltid viktig for oss. Vi er også aktive
på barneavdelinger med konsult
tjenester i forhold til alvorlig syke
barn og unge. Når et barn henvises
til BUP, samhandler vi med hele

familien, vanligvis også med skolen
eller barnehagen, med fastlegen, med
helsesøster, med PPT og ofte med
barnevern.
Teamarbeid
Barne- og ungdomspsykiateren er
teamarbeider. Vi samarbeider med
teammedlemmene i BUP (psyko
loger, miljøterapeuter, pedagoger,
sosionomer og merkantile). Vi har
også et utstrakt samarbeid med
henvisere og viktige personer i barn
og unges miljø. Fastleger, barneleger,
psykiatere. Lærere/ barnehagepersonale, PPT, barnevern og andre.
Forskning
BUP-ere forsker. Måned for måned
får vi melding om nye kolleger som
tar doktorgrad. Epidemiologi, Psykoterapi, ADHD, Transkulturellpsykiatri, Suicidalitet er eksempler på fagområder der det disputeres.
Spesialistmangel og legemangel
Det bredt anlagte teamarbeidet er
vår styrke, men også vår svakhet.
Mange BUP-poliklinikker er altfor
dårlig rustet med leger. Spesielt er
det mangel på overleger. Vi synes
ikke en BUP som mangler leger eller
er så marginalt forsynt at de færreste
pasienter får treffe en lege noen
gang, skal kunne betegne seg
”spesialisthelsetjeneste”. Vi ser med
bekymring på sengeavdelinger som
trues av nedleggelse pga legemangel.
Bup har hatt sin opptrappingsplan
og kvantiteten av tjenester er økt.
Kvaliteten må bli bedre og det
handler om at vi må ha flere
legespesialister. Vi må rekruttere og veilede og undervise
og passe på at LIS-legene har
gode arbeidsvilkår slik at de
vil bli i BUP som overleger.
Sammen med oss. En del av
oss overleger er altfor alene til

* Generalplan for norsk Barne- og ungdomdpsykiatrisk forening i perioden 2009 – 2015.

å trives. Vi blir for tynt spredd ut
mellom medarbeidere av andre faggrupper. Vi blir forsøkt presset til å
ta ansvar for avgjørelser vi ikke har
innflytelse på eller har anledning til å
kvalitetssikre.
Men vi lykkes også! Verden går framover. Vi er i framgang. Vi blir flere,
og vi er stolte av faget vårt. Vi får
stadig ny kunnskap. Barne- og ungdomspsykiatere i Nord-Norge har
deltatt i et prosjekt sammen med
Helse Nord og RBUP for å øke tallet
på spesialister. På 10 år har tallet økt
fra 8 til 43. Det nytter! Champagne
til våre kolleger i Nord! Ja til
lignende prosjekter i andre helse
foretak!
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