
JUNI 2009
2

Tema:

Journalinnsyn,  
kvalitet og regler



 

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

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

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

Forsiden: 
Jon Helle

Opplag: 
7.200 eks.

Grafisk produksjon:
Merkur-Trykk AS
Postboks 25, Kalbakken, 0909 Oslo

NO
RD

ISK MILJØMERKING

241      Trykkeri     
 67

2

Forsidebilde: Kalandsvannet, Bergen

Innhold:

Kjære kolleger

Kvalitet – god, dårlig eller riktig?

Enquete

Lav obduksjonsfrekvens

Det «lovpålagte» helsevesen

Snoker du?

Helsetilsynet – til glede og besvær

Doxa

Vårkurset 2009 på Røros

Econ-rapporten

Er sirkelen sluttet ?

Kvalitet ved lokalsykehus?

– Om kvalitetssikring i pasientbehandlingen

Fritak for vakt – konsekvenser for alderspensjon?

Kollegialt nettverk for ledere med medisinsk bakgrunn

Kommentar fra NPE´s assisterende direktør:

Vurderer du ny jobb?

Om å dra i samme retning – litt ydmykhet skader ikke 

Tanker om framtidas allmennmedisin

3
4
5
7
8

10
12
14
16
17
18
20
22
24
26
27
27
28
30

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



 

Å definere virkeligheten gir makt. Man 
kan motivere nødvendigheten av å 
gjennomføre tiltak for å nå de mål man 
vil nå. Dette gjelder generelt. Politisk 
er det slått fast at helsevesenet er umett - 
elig – et 50 talls nye milliarder er tilført 
over de siste årene uten at sektoren har 
løst sine mange utfordringer. Vi forstår 
derfor alle at dette må tas kraftig tak i – 
for ”gjøkungen” vil bare ha mer. Få er 
de som ikke står midt opp i en eller 
annen prosess som følge av dette. Der-
som gjennomgangen konsulentbyrået 
ECON har gjort for Of/Dnlf gir et 
riktigere bilde av hva disse bevilgninger 
har gått med til å dekke er det høyst 
interessant. Les selv og følg  linken  
– det skal også bli interessant å  
se hva slags oppmerksomhet denne 
 virkelighetsbeskrivelsen får!

Papirjournalen er på vei ut og de fleste 
steder er den helt erstattet av elektronisk 
journal. For de av oss som har opplevd 
å måtte bestille opp og vente på jour-
naler og bilder, er dette en utrolig for-
bedring og et umåtelig effektiviser-
ingstiltak. Journalen og bildene er 
”bare et tastetrykk unna”. Får man en 
telefon, kan man glede seg selv og en 
kollega/pasient man måtte ha på tråden 
med på noen sekunder å være fullt 
 oppdatert – problemstillinger kan 
avklares uten ”strafferunder” i journal-
arkivet med påfølgende tilbakeringing. 
På svært mange måter er dette et 
 sjumilssteg. 

Systemene er ikke ufeilbarlige, de er 
ulike og ”snakker derfor ikke sammen” 
– her er rom for forbedringer, men vi 
er likevel over i en annen dimensjon. 
Tilgjengeligheten er samtidig også et 
problem, eller i det minste en utford
ring for oss, siden det dreier seg om 
sensitiv informasjon som ikke må 
komme på avveie. 

Dette er åpenbare utfordringer, men 
hva med oss selv som er autoriserte 
 brukere av disse systemene? Klarer vi å 
holde tunga rett i munnen? Gjør den 
lettvinte tilgangen noe med vårt for-
hold til terskelen for å åpne en journal? 
”Et tastetrykk unna” er anner ledes enn 
å faktisk måtte bestille opp en journal 
fra arkivet. Selvsagt skal dette forholdet 
ikke påvirke vår omgang med slikt 
materiale, men journalsnoking er et 
problem og vi har funnet grunn til å 
adressere det. Helge Haarstad skriver 
informativt om dette i denne utgaven 
og vi  presenterer resultatet av en liten 
spørreunder søkelse blant deltagerne på 
årets vårkurs på Røros.

I forrige nummer fokuserte vi på 
 kvalitet i forhold til volum. Vi er 
 opptatt av kvalitet i mange sammen-
henger i sykehusenes tjenester og 
kvalitetsaspektet vil derfor alltid være 
et aktuelt tema. Kvalitetssikring av 
våre diagnoser burde interessere alle. 
Er vi mindre flinke til å benytte de 
tradisjonelle muligheter som byr seg 

for dette? Frekvensen av ”undersøk-
else etter døden” er sterkt fallende og 
man må spørre seg hvorfor. Er vi ikke 
lenger bevisste nok på å benytte 
denne muligheten til å bekrefte våre 
diagnoser, forstå hva vi ikke forsto 
eller det læremessige potensiale som 
ligger i å opprettholde runden på 
patologen. Mener vi at vi har andre 
metoder som erstatter denne praksisen 
– eller er vi redd for å spørre? Er 
 produksjonshverdagen så travel at 
slike rutiner ”taper”?

Dette nummeret er ellers farget av at 
det kjennes som det er alt annet enn  
det rent medisinsk-faglige som preger 
sykehushverdagen for tiden. Gro 
 Hillestad Thune tar for seg ”reglenes 
inntogsmars” i helsevesenet og bekrefter 
at selv hun som jurist kan bekymre seg 
for at ikke bare det medicolegale, men 
også, skal vi si det juridicolegale, kan 
skade selve virksomhetens idè slik jeg 
leser henne. Når det kommer fra en 
profilert jurist oppmuntrer denne 
bekreftelsen av egen frustrasjon og 
fortvilelse i en høyere potens!  Hennes 
oppfordring til overlegen (det er oss!) 
om å ta til motmæle gir ny motivasjon 
– hun uttrykker faktisk en 
tro på at vår stemme kan 
telle! Hun treffer meg 
som nok frykter at helse-
vesenet på mange måter i 
vår tid  forandres i sin sjel...    

Kjære 
kolleger



O rdet kvalitet beskriver en egen-
skap ved et objekt, et produkt 

eller en handling. Vi forbinder det 
som oftest med det positive god 
 kvalitet når vi bruker ordet alene, 
mens vi legger til dårlig eller andre 
devaluerende adjektiver når vi skal ha 
frem det motsatte av god kvalitet.

Vi har viet kvalitetsvurderinger innen 
helse mye plass i Overlegen den 
senere tiden. Både kvalitet i seg selv, 
men også vurdert opp mot volum-
kvalitet problematikken. Hvorfor? 
Fordi jeg tror at det er et grunnleg-
gende behov for oss leger å vite at 
behandlingen vi tilbyr, eller utsetter, 
pasientene for, skal oppebære en god 
kvalitet. Noe annet ville være uetisk. 
Den tilliten pasientene viser oss ved å 
overlate sine sykdommer, plager og 
symptomer til oss, krever som moty-
telse at vi gir utredning og behandling 
av god kvalitet tilbake. Når fagmiljøer 
diskuterer seg i mellom går diskusjonen 
ofte på grader av god/bedre/best/
ypperste kvalitet, mens det som oftest 
burde vært brukt mye mer krefter på å 
diskutere rett kvalitet, eller god nok 
kvalitet. Vi er som arbeidstagere som 
forvalter offentlige midler forpliktet 
til å forvalte disse på en god måte. Det 
samme krever våre egne etiske regler 
av oss. Vi skal gi god behandling sam-
tidig som vi tar hensyn til samfunnets 
økonomi. For å kunne finne riktig 
nivå, så må vi ha oversikt over viten-
skap og praksis til å vurdere egne 
resultater opp mot hva som er godt 
nok både nasjonalt og internasjonalt. 

Og vi må ha god kunnskap nettopp 
om egne resultater. Hva driver vi 
med, og hvordan er resultatene våre? 

På den måten kan vi også gi leger i 
spesialisering trygghet nok i deres 
yrkesutøvelse på at det de gjør til-
fredsstiller kravene til kvalitet. Vi kan 
unngå en rekke under søkelser som 
rekvireres ”for sikkerhets skyld”, slik 
at ingen kan komme etterpå og si at  
vi ikke hadde gjort alt. Det er ikke 
god kvalitet å gjøre alt, det er et 
 misbruk av ressurser, og det er å 
utsette pasienten for, i beste fall, 
unødvendig bruk av tid. Vi skal ikke 
gjøre noe i frykt for hva journalister 
og jurister kan komme til å si i et 
retrospektivt perspektiv, såkalte 
 medikolegale grunner. Vi skal gjøre 
det fordi vi vet at dette er riktig,  
såkalt medikomedikalt.

Kvalitet må altså gjennomsyre alt vi 
gjør. Det vil og skal avgjøre fremtidige 
funksjonsfordelinger og sykehusstruk-
tur Det gjelder også det nye OUS, 
Oslo universitetssykehus. Helse Sør-
Øst gjennomførte en omstillings-
prosess som gikk i hurtigtogsfart i 
2008. Mange problemstillinger skulle 
besvares på ufullstendig grunnlag, det 
er ikke gjennomført konsekvensanaly-
ser, og det er ikke trukket opp økono-
miske prognoser for hva som er mulig 
å spare, eller hva som er nødvendig å 
investere. Dette er ikke god kvalitet!
Tidligere helseminister Brustad uttaler 
til Aftenposten i forbindelse med alt 
bråket rundt Aker Solutions følgende:

”Som helseminister slo jeg for eksempel 
sammen Helse Sør og Helse Øst for å 
bedre kvaliteten. Slikt blir man ikke 
nødvendigvis populær av.”

Det er nå i etterkant satt i gang en 
rekke prosjektgrupper som med kun 
noen få møter skal skissere hele fag-
felts lokalisering og organisering. 
Dette er heller ikke god kvalitet. Det 
åpner for omkamper om lokaliseringer 
og investeringer. Mitt råd til Siri 
 Hatlen, nytilsatt direktør for dette 
gigantiske prosjektet, er å la et grunn-
leggende ønske om god kvalitet bli 
insitamentet til at de ansatte synes 
dette er noe de virkelig tror på. La det 
være fremtidsperspektivet som driver 
fagfolkene i prosjektgruppene, ikke 
revirkampene om funksjoner skal 
plasseres på Rikshospitalet, Ullevål 
eller Aker.

Jeg har tidligere her i Overlegen kriti-
sert prosessen som er gjennomført, 
men også sagt at tiden for omkamper 
er over. På vegne av Overlegeforeningen 
forventer jeg at OUS klarer å konstru-
ere en sykehusorganisasjon som ivare-
tar kvalitetsaspektet så godt at vi vil 
glede oss over å jobbe ved dette syke-
huset. Her er det viktig å skape noe 
flott, noe som består av uendelig mye 
mer enn flotte glassgater.

Jeg benytter samtidig anledningen til 
å ønske alle Ofs medlemmer en god 
sommerferie, og takke de mange til-
litsvalgte i våre rekker for innsatsen 
hittil i år.

KVALITET – god, dårlig eller riktig?

AV oVerlegeforenIngens leder
 Arne lAudAl refsum
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M ed utgangspunkt i noen faktiske 
hendelser ble det både i 

Overlegefor eningens styre og under 
vårkurset skissert noen tenkte situa-
sjoner leger kan befinne seg der vår 
bruk av adgangen til journalsystemet 
er temaet. Det viste seg at våre opp-
fatninger divergerte ganske betydelig 
for noen av situasjonene. En uformell 
liten undersøkelse som ble gjort under 
kurset gjengis her, - med kommentarer 
fra juridisk hold i Legeforeningen. 
Spørsmålsstillingene var kanskje ikke 
tilstrekkelig presise og resultatet skal 
derfor tolkes med forbehold om slike 
og andre svakheter, men det er inter-
essant at vi svarer med en 50-50 for-
deling på spørsmålet om man kan 
kikke i naboens journal. At svarene 
ikke er enkle, men avhenger av de 
forutsetninger man legger tilgrunn 
viser jo at man må nettopp tenke litt 
etter og være seg bevisst hvilke regler 
som faktisk gjelder. Man ble bedt om 
å gi sitt intuitive svar – og det er kan-

skje ikke det rette. Jeg viser derfor til 
kommentarartikklen til Anne Kjersti 
Befring her og Helge Haarstads 
 artikkel ”Snoker du?”.

Som ansatt og lege  
ved et aktuelt sykehus – 
•  Du kontaktes av din nabo som tror 

han feiler noe du er spesialist på, 
eller han ønsker din vurdering som 
lege av sine symptomer og plager, 
fordi han har tillit til deg – det er 
greit for ham at du gjennomgår 
relevante journalnotater siden du jo 
jobber på sykehuset han er under-
søkt ved.

–  har du lov til å åpne journalen til din 
nabo (i beste mening,  som en tjeneste)?

•  Ektefelle/Samboer er under utred-
ning og både du og partneren lurer 
på om alle relevante undersøkelser 
er gjort.

–  har du lov til å åpne din kones journal 
(i beste mening)?

•  Du er engstelig for utredningen av 
egne barn (mindreårige) og vil i 
dette tilfellet sjekke ut om det er 
gjort en fullstendig utredning, du 
har kanskje spesialistkompetanse 
innen relevant problemstilling 

–  kan du sjekke dine barns journal 
(i beste mening)?

 
•  Du har vært syk selv og har vært til 

utredning, evt mottatt behandling. 
Du er interessert i din egen sykdom 
og den behandlingen du har vært 
igjennom nå eller tidligere engang. 
Du har tilgang til dette på ditt eget 
sykehus. 

–  kan du åpne din egen journal?

Situasjon Ja ( % ) Nei  ( % )
1 (nabo) 13 (44) 16 (55)
2 (kone) 7 (24) 22 (76)
3 (barn) 11 (37) 18 (62)
4 (egen) 16 (55) 13 (44)
N = 29  

enquete
AV ArIld egge

Spørsmålet om hvem som skal ha 
innsyn i elektroniske pasientjournaler 
EPJ som ledd i den behandlings-
rettede virksomheten innen helse-
tjenesten er viktig for å få god pasient-
behandling og i forhold til pasientens 
råderett over opplysninger om seg 
selv. EPJ er et viktig verktøy for til-
gang til informasjon, men det må være 
en balanse mellom rask tilgang til de 
nødvendige opplysningene og 
 hensynet til personvernet. 

Fra flere papirjournaler  
– til en elektronisk pasientjournal  
i sykehus
I 2001 ble det lovfestet at det i syke-
hus skal være én pasientjournal, med 
mindre det er særlige grunner for 
skjermede journaler, som for eks 
innenfor psykiatriske avdelinger. Det 
var i forarbeidene forutsatt utvikling 
av tilgangskontroll og tilgangssystemer. 
Det kan stilles spørsmål ved om til-
gangskontrollen er utviklet slik det var 
forutsatt av lovgiver. Systemet med en 

journal i sykehus er hensiktsmessig i 
behandlingssituasjonen, men gir noen 
nye utfordringer både til registrering 
av opplysninger, når journalen blir 
tilgjengelig for andre enn den som 
registrerer.

Økte muligheter for tilgang gir også 
økte muligheter for misbruk. Noen 
sykehus har delt inn pasienter i grupper 
slik at det er mulig å skjerme pasient-
journaler. Dette har vi for medlemmer 
av kongehuset og for profilerte   

Tilgang til elektroniske pasientjournaler gir økt effektivitet, 
men også nye utfordringer i forhold til personvern

oVerlegen 5



personer ved Oslo universitetssyke-
hus. Det kan reises spørsmål ved  
hvor grensen skal gå – og om det skal 
knyttes til personer eller til opplysning - 
enes karakter – eller begge deler. 
Legeforeningen opplever en økning  
i spørsmål fra leger om hva de skal 
gjøre når pasienten krever at viktige 
opplysninger ikke journalføres – eller 
at det må legges slik at ikke andre får 
tilgang. Legeforeningen og Helsetil-
synet har også saker med misbruk av 
tilgang på pasientjournaler, som for 
eksempel at sykehusledelsen som 
arbeidsgiver har gått inn i en ansatt 
helsepersonells pasientjournal for å 
sjekke helsetilstanden for å benytte 
dette i en personalsak. 

Informasjon om loggføring i ettertid 
har i de sakene vi kjenner til hatt liten 
effekt i forhold til skaden som har 
oppstått. Det viser uriktig tilgang, 
men det benyttes ikke i oppfølgningen 
av saken. Det er også et spørsmål om 
hva sykehuset skal benytte sine 
knappe ressurser på av administrasjon.
  
Leger har også et ansvar 
Helsepersonell har selv et ansvar for  
å unngå å gå inn på pasientjournaler 
eller pasientopplysninger som ikke  
er nødvendig i behandlingen. I helse-
personelloven er det inntatt et forbud 
mot å lese eller tilegne seg pasient-
opplysninger når dette ikke inngår i 
pasientbehandlingen:    

21a. Forbud mot urettmessig 
tilegnelse av taushetsbelagte 
 opplysninger 
       
Det er forbudt å lese, søke etter 
eller på annen måte tilegne seg, 
bruke eller besitte opplysninger 
som nevnt i § 21 uten at det er 
begrunnet i helsehjelp til pasienten, 
administrasjon av slik hjelp eller 
har særskilt hjemmel i lov eller 
forskrift.

Et spørsmål er om legen som pasient i et 
sykehus kan sjekke sin egen journal. 
 Pasienten har rett til innsyn i sin egen 
journal og kopi av journalen i henhold 
til pasientrettighetsloven. Det gjelder 
også legen som pasient. Det er vanske-
lig å se at forbudet omfatter denne 
situasjonen. 

Det samme gjelder når en pasient ved 
sykehuset ønsker en annen leges vurder
ing av behandling gjennom innsyn i 
journalen, for eksempel en nabo av 
legen som ber om at vedkommende 
sjekker pasientjournalen. I denne 
 situasjonen har pasienten gitt tillatelse 
til at legen får innsyn i journalen, slik 
at taushetsplikten ikke dekker denne 
situasjonen. Men det kan oppfattes 
som at legen i denne situasjonen 
benytter sitt ansettelsesforhold ved 
sykehuset til å lese pasientjournalen. 
Det ville være mer ryddig å ta kontakt 
med den aktuelle behandleren for 
pasienten for å utveksle synspunkter 
på behandlingen.  

Arbeidsgiver som systemansvarlig bør 
utarbeide rutiner for hvordan ansatte 
skal forholde seg til egne pasientjour-
naler og i situasjoner med ”private” 
oppdrag om å sjekke pasientjournaler.
 
Kravene om forsvarlig oppbevaring 
og tilgangssystemer
I lovgivningen stilles det strenge krav 
til systemene vedrørende pasientjour-
naler, både når det gjelder forsvarlig 
oppbevaring av pasientjournaler – og 
tilgang. Journaler skal oppbevares slik 
at uvedkommende ikke får tilgang til 
innholdet, men samtidig slik at de kan 
brukes som arbeidsverktøy for helse-
personell under behandlingen av 
 pasienten. Uvedkommende er i denne 
sammenhengen de som ikke behøver 
opplysningene for behandling av 
 pasienten – og de som ikke har tilgang 
fordi taushetsplikten setter grenser. 
Rettmessig tilgang til innholdet i en 
pasientjournal har den som har ned-

tegnet opplysningene. Relevante opp-
lysninger nedtegnet i sykehus skal 
gjøres tilgjengelig for den som 
be høver det i behandling og opp-
følgning av pasienten i samme virk-
somhet med mindre pasienten 
 motsetter seg det. Informasjon fra 
behandlingen i sykehus sendes fast-
legen og den lege som henviste 
 pasienten.

Pasientens personvern  
og taushetsplikten
Pasienten skal ha trygghet og forut-
sigbarhet om hvordan pasientopplys-
ninger benyttes. Taushetsplikten er 
ansett som grunnleggende for tillit  
og for at pasienten oppsøker helsetjen - 
esten – også med tilstander som opp-
leves som pinlige – og at det gis infor-
masjon uavhengig av hvor sensitivt 
det oppleves for den enkelte. Helse-
personell har også dokumentasjons-
plikt som innebærer at relevante og 
nødvendige opplysninger skal skrives 
inn i pasientjournalen. 

Taushetsplikten i kombinasjon med 
pasientrettigheter skal gi pasienten en 
viss ”råderett” over opplysningene 
– og forutsigbarhet med hensyn til om 
de videreformidles og benyttes av 
andre enn den som har mottatt opp-
lysningene. 

Kombinasjonen av hensynene  til 
effektivitet i behandlingen og person-
vern er avgjørende for at vi skal opp-
rettholde en helsetjeneste med god 
kvalitet og høy tillit i befolkningen. 

Anne Kjersti Befring  
(forhandlingsdirektør Dnlf)

Litteratur
1.Befring AK, Ohnstad B, Grytten N. 
Jus for leger. Oslo: Høyskoleforlaget, 
2002. 
2.Duvaland L. Taushetsplikten og 
overføring av pasientjournal Tidsskr 
Nor Lægeforen 2003; 123: 2615. 
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D e lave obduksjonsratene har 
nylig vært oppe i media. ”Uni-

versitas” skrev at det på 80-tallet ble 
foretatt ca 1 400 årlige obduksjoner 
på Ullevål sykehus, mens tallet i dag 
er nær 300.  Bare fra 1985 til 2006 ble 
antall obduksjoner i Norge redusert 
fra 8 - til 3.000.

Universitets- og høyskolerådet (UHR) 
har i brev til de regionale helseforetak-
ene påpekt at den drastiske nedgangen 
i antall obduksjoner medfører at 
grunnlaget for undervisning og forsk-
ning blir mangelfull og at kvaliteten på 
fremtidig helsepersonell blir dårligere. 
Studentene i Bergen evaluerer 
obduksjonspatologien (”makro”) til å 
være den beste undervisningen, men 
nå har patologene ofte bare ”muse-
umspreparater” å vise fram.

Med den lave obduksjonsfrekvensen vi 
nå har i Norge, som i mange andre 
land, kan vi ikke med så stor grad av 
sikkerhet vite hva befolkningen egent-
lig dør av. I følge Patologforeningen 
var den generelle obduksjonsfrekvens 
nede i 12% i 2004. Etter at den nye 
forskriften om obduksjoner kom i 
2004 har obduksjonsfrekvensen fort-
satt å synke. I Norsk kreftplan fra 
samme år henvises det til at over 50 
internasjonale obduksjonsserier 
avdekket en nærmest lovmessig sam-
menheng mellom obduksjonsrater og 
risiko for diagnostiske feil i klinikken. 

De konkluderte med at andelen feil 
kunne reduseres med minst 12% for 
hver 10% økning av obduksjonsrat-
ene. Diskrepansen mellom klinisk  
og obduksjonspatologisk diagnose 
sammen med de lave obduksjons-
tallene, har reist tvil om påliteligheten 
av dødsstatistikken vår. I planen hevdes 
det at obduksjonsfrekvensen må være 
minst 25% av alle dødsfall i landet for 
å sikre en representativ og forsvarlig 
statistikk. Dette vil medføre at 
obduksjonsfrekvensen ved de største 
sykehusene må opp i 50%! 

K. Søreide og C L Ellingsen skriver i 
Tdnlf (2007:127:2799) at moderne 
diagnostisk utstyr ikke har fjernet 
behovet for postmortale undersøkelser. 
Fortsatt oppdages klinisk viktige diag-
noser først ved obduksjon, hvorav flere 
sannsynligvis hadde ført til endret 
behandlingsvalg dersom de hadde vært 
kjent tidligere. Som eksempler neves 
lungeemboli, rumpert aortaaneurisme, 
hjerteinfarkt, tarmiskemi, pankreatitt 
og uoppdaget malign sykdom.

Forfatterne henviser til at det blant alle 
typer leger i de fleste land synes å være 
stor enighet om at obduksjoner fortsatt 
er viktig for klinisk medisin. Likevel 
viser det seg at f.eks. kirurger rekvirerer 
obduksjoner sjeldnere enn hva oppgitt 
praksis skulle tilsi. Antagelig har det 
større betydning for obduksjonsned-
gangen at leger ikke ber pårørende om 

tillatelse til obduksjon, enn at pårør-
ende nekter. Det er viktig at kliniske 
avdelinger har et bevisst forhold til når, 
hvor og hvordan obduksjonene skal 
utføres og tar resultatene med i det 
systematiske kvalitetssikringsarbeidet 
ved sykehuset.

Det må være en erfaren kliniker som 
snakker med pasienter / pårørende 
om mulighetene ved en obduksjon. 
Slike samtaler kan ikke overlates til 
leger i spesialistutdanning uten etter 
god praktisk opplæring med personlig 
veiledning.

Patolog Cecilie Alfsen, Radiumhospi-
talet, har engasjert seg sterkt i disku-
sjonen rundt synkende obduksjonstall 
og har hevdet at de lave obduksjonstall-
ene er et uttrykk for alvorlig svikt i kva-
litetskontrollen rundt den medisinske 
diagnostikk. Hun ser på obduksjon også 
som en viktig pasientrettighet, en basis 
for informasjon til pårørende, en forut-
setning for forskning og for den nasjo-
nale dødsårsaksstatistikken som er viktig 
i planleggingen av helsetjenesten (Tdnlf 
2003:123:2746-9). I samme artikkel er 
det også tatt fram nyttige eksempler fra 
Stavanger som har en betydelig obduk-
sjonsaktivitet. Både de kliniske avdeling-
ene og sykehusledelsen ser på obduk-
sjoner som et viktig satsningsfelt og en 
indikator på behandlingskvalitet. 

Tar vi utfordringen?

AV sIgrun solberg

lav obduksjonsfrekvens
Vet ikke hva folk dør av?
«fortsatt skyldes 35% av alle dødsfall i norge  
hjerte- og karsykdommer»  -   er det sant? 
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T yngdekraften går i motsatt 
 retning. Istedenfor færre blir det 

flere para grafer, flere retningslinjer, 
tykkere offentlige veiledere og mer 
innfløkte skjemaer. 

Som leder av Forbrukerrådet var jeg 
for mange år siden med i et offentlig 
utvalg med oppgave å forenkle skje-
maer.  Vi gikk løs på oppgaven med 
krum hals, men oppnådde ingen ting. 
Alle utvalgets forslag havnet i departe-
mentets skuff. Gjennomgående var 
alle byråkrater positive til forenklin-
ger bortsett fra når det gjaldt deres 
egne skjemaer. 

Den gang var ikke helsevesenet plag-
somt byråkratisk. Jeg var aktivt med i 
Norsk Pasientforening fra midten av 
80-tallet og da kjempet vi i mange år i 
motgang for å få politisk aksept for at 
pasienter måtte få egne lovfestete 
rettigheter. Det at leger hadde lov-
festede plikter blant annet til å yte 
øyeblikkelig hjelp viste seg i praksis 
ikke å være tilstrekkelig. 

Derfor var det et stort fremskritt at 
pasientrettighetsloven ble vedtatt.  
Det samme gjelder også forskjellige 
andre lovregler på helsesektoren. 

Men hvis vi kaster et blikk på dagens 
situasjon, er det god grunn til å spørre 

om ikke utviklingen mot et byråkrati-
sert og regelstyrt helsevesen er gått 
for langt.  Mange pasienter opplever 
at et ord som ”lovpålagt” nærmest 
fungerer som helsearbeideres hellige 
mantra.   

En god venn som i en periode var 
mye på sykehus på grunn av egen og 
sin kones sykdom, fortalte at noe av 
det som gjorde inntrykk var alle de 
gangene et spørsmål om hjelp til et 
eller annet ble besvart med ” Skulle så 
gjerne, men du skjønner – det er ikke 
meg!” Opplevelsen var at ingen var 
rette vedkommende enten det gjaldt å 
tilkalle legen, bestille ny time, finne et 
blomsterglass eller rette på lakenet. 

Motsatt er det mange som opplever at 
så lenge reglene følges, er alt i orden 
og ingen skal kunne ha noen grunn til 
å beklage seg. Det er betimelig å 
spørre om plikten til å adlyde lov-
giverens ord, om nødvendig konsul-
tere en tilgjengelig jurist, er blitt et 
overordnet pasientenes behov for  
god behandling og pleie.  

Ganske absurd blir det når regler eller 
prinsipper tolkes som forbud mot å 
hjelpe.   

Forleden snakket jeg med en pasient 
som for en tid siden ble utskrevet fra 

en psykiatrisk institusjon. Hun trengte 
hjelp fra den kommunale helsetjeneste 
til å etablere seg i egen bolig, ordne 
med medisiner og mye annet. Svaret 
hun fikk da hun ba om hjelp var at 
”Nei dessverre. Her arbeider vi ut fra 
prinsippet om ”brukerstyring”!   

Mens jeg skriver dette summer fjern-
synet i bakgrunnen. Nyhetsopplese-
ren forteller om et sykehus som har 
fått kritikk fra Helsetilsynet for ikke å 
oppfylle mange av sine ”lovpålagte” 
oppgaver.  Det er jo slik tilsynsmyn-
dighetene arbeider. De registrerer 
nettopp lovavvik.  Men hva sier egent-
lig en slik informasjon om kvaliteten 
på behandlingen?  Den som ser nær-
mere etter, oppdager at bak ordet 
”lovavvik” i tilsynsmyndighetenes 
statistikker, skjule det seg mye for-
skjellig, alt fra ubetydelige formelle 
feil til grove krenkelser og brudd på 
menneskerettighetene. Samtidig kan 
ting som går riktig for seg, formelt 
sett, likevel være dårlig pasient-
behandling. En formell eller forma-
listisk tilnærming betyr en risiko for å 
overse sider ved behandlingen som 
det er grunn til å slå ned på.  

En dom avsagt av Oslo Tingrett våren 
2006 illustrerer dette problemet. Den 
som reiste saken var en kvinne som 
mente hun var blitt svært dårlig 

gro HIllesTAd THune
AdVoKAT og mennesKereTTIgHeTsrådgIVer

det «lovpålagte» helsevesen
Vi er glade i lover og regler her i norge.  Innimellom dukker det opp politikere 
som prøver å gå løs på oppgaven med å forenkle og redusere mengden av 
regler eller forenkle offentlige skjemaer. Vi som har levd en stund vet at det er  
en umulig oppgave.
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behandlet i det psykiske helsevern. 
Før hun tok ut stevning hadde hun 
klaget både til helsetilsynet i fylket, 
Statens helsetilsyn eller Sivilombuds-
mannen. Men alle steder ble klagen 
hennes avvist fordi det ikke ble funnet 
noe kritikkverdig i den formelle frem-
gangsmåte som var fulgt.  Pasienten 
satt igjen med en opplevelse av at 
klageinstansene ikke hadde vurdert det 
som for henne var det viktige, krenkel-
sen hun var blitt påført av ansatte på 
Folloklinikken. Tingretten var enig 
med henne og konkluderte med at 
Aker universitetssykehus hadde hand-
let i strid med hennes rett til personlig 
frihet og respekt for familielivet (art. 5 
og 8 i Den Europeiske menneske-
rettighetskonvensjon).  

Denne saken viser at helsearbeidere 
ikke nødvendigvis gir en pasient for-
svarlig behandling selv om de for-
melle vilkår og lovpålagte prosedyrer 
er fulgt. Også behandling som skjer 
innen lovens rammer, kan være medi-
sinsk uforsvarlig eller menneskelig 
uakseptabel.  Reglene og jussen trekker 
opp rammene. Om behandlingen er 
god eller dårlig handler om noe langt 
mer. Faglig medisinsk skjønn, praktisk 
erfaring, evnen til å bygge tillit, til å 
lytte, vise respekt og ta et selvstendig 
ansvar har alltid preget den gode lege-
gjerning. Og på det punktet er det vel 
ingen som ønsker noen forandring. 

Generelt er et sikkert enighet om at 
helsearbeideres ansvar går langt 
utover det å opptre juridisk korrekt. 
Samtidig er det for meg som jurist lett 
å forstå at den stadige strøm av nye 
regler, rundskriv, veiledere, plattformer 
som helsebyråkratiet produserer, for 
ikke å snakke om de stadige omorga-
niseringer, lett kan skape usikkerhet 
med hensyn til samfunnets forvent-
ninger både til helsetjenesten generelt 
og til legerollen. Det vil ikke være 
unaturlig om den generelle tendens 
her i landet til å møte utfordringer og 
løse problemer gjennom nye lover og 

regler også påvirker helsetjenesten og 
de som jobber der.  

Men som pasient er jeg ikke et øye-
blikk i tvil. Jeg vil innkalles til opera-
sjon fordi jeg er syk, ikke med den 
begrunnelse at helsevesenet har en 
lovpålagt plikt til å behandle meg 
innen garantert periode. Jeg ønsker 
ikke en lege som ikke tør å ta ansvar 
for det hun eller han mener er medi-
sinsk riktig av frykt for å få en jurist 
eller to på nakken. Jeg ønsker ikke 
hele tiden å bli konfrontert med  
”lovpålagt ditt og lovpålagt datt”.
Fordi utviklingen tilsynelatende går i 

motsatt retning, kunne jeg virkelig 
ønske at landets overleger snart tar 
bladet fra munnen. Dere har mye 
makt.  Dere er mange. Dere er 
 ressurssterke. Dere vet at målet ikke 
er å oppfylle loven, men å behandle 
folks medisinske problemer. Dere 
skulle ikke behøve å la dere overkjøre 
verken av politikere som tror at et 
hvert problem best kan møtes med en 
ny regel, byråkrater som tror det beste 
er et nytt rundskriv eller en tilfeldig 
ansatt jurist som mener å ha det 
 juridisk korrekte svar på hvordan 
loven skal forstås.    

T
egning: T

ore Strand O
lsen.
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I en spørreundersøkelse til en 
utvalgt  gruppe helsepersonell 

fremkom det at 17,6 % en eller annen 
gang hadde snoket i journaler (Andre-
sen & Aasland, Tidsskr Nor Legefo-
ren nr. 24, 2008). 

Så lenge en hadde papirjournaler 
måtte en fysisk ha tilgang til journalen 
for å kunne lese den, på den annen 

side var det ingen omfattende kontroll 
av hvem som leste - og hva som ble 
lest. Etter hvert som den elektroniske 
journal har blitt innført har situa-
sjonen blitt en helt annen. Langt 
flere enn tidligere har tilgang til 
journalene, samtidig blir det også 
registrert hvem som leser - og hva 
som blir lest. Men hva har en 
 egentlig lov til?

Helsepersonellovens § 21, Hovedregel om 
taushetsplikt - pålegger helsepersonell 
både en passiv plikt til å tie og en aktiv 
plikt til å hindre at opplysninger bringes 
videre til andre. Frem til 2008 var 
lovgivningen om vern av pasientopp-
lysninger likevel uklar. Blant annet var 
det uklart om det var forbudt å gjøre 
seg kjent med taushetsbelagte opp-
lysninger slik at det kunne straffe-

AV Helge HAArsTAd

Snoker du?
Har du snoket i journaler? I ”snoking” hentydes det at en gjør noe en ikke har lov til. Har du vært 
innom journalen til kolleger, naboer eller venner, egen familie – eller kanskje egen journal? 
I så fall er du ikke den eneste.
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forfølges. Ot.prp. nr. 25 (20072008), 
Om lov om endringer i helsepersonelloven 
og helseregisterloven - dannet grunnla-
get for to viktige nye paragrafer i 
 helsepersonell- og helseregisterloven, 
vedtatt i mai 2008: 

Helsepersonelloven § 21a, Forbud mot 
urettmessig tilegnelse av taushetsbelagte 
opplysninger: ”Det er forbudt å lese, søke 
etter eller på annen måte tilegne seg, 
bruke eller besitte opplysninger som nevnt 
i § 21 uten at det er begrunnet i helse
hjelp til pasienten, administrasjon av slik 
hjelp eller har særskilt hjemmel i lov eller 
forskrift.” 

Helseregisterloven § 13a, Forbud mot 
urettmessig tilegnelse av helseopplys-
ninger: ”Det er forbudt å lese, søke 
etter eller på annen måte tilegne seg, 
bruke eller besitte helseopplysninger 
som behandles etter denne loven uten 
at det er begrunnet i helsehjelp til 
pasienten, administrasjon av slik hjelp 
eller har særskilt hjemmel i lov eller 
forskrift.”

Etter innføringen av disse to nye 
paragrafene er det ikke lenger noen 
tvil om at snoking i taushetsbelagte 
opplysninger er ulovlig og vil kunne 
medføre straff og/eller administrative 
sanksjoner. I tillegg sier Helsepersonel
loven § 39, Plikt til å føre journal:  
”Den som yter helsehjelp, skal nedtegne 
eller registrere opplysninger som nevnt i  
§ 40 i en journal for den enkelte pasient.” 
I § 40 settes det krav til journalens 
innhold, noe som videre er utdypet i 
Journalforskriften.

Sammenfattet er det et lovmessig krav 
at innsyn i pasientjournaler skal ha sin 
begrunnelse i det å yte eller administ-
rere helsehjelp, samtidig har en plikt 
til å journalføre hva som blir gjort.  
En må med andre ord ha et tjenstlig 
behov for å åpne en journal. Samtidig 
forligger det et lovmessig krav til å 
dokumentere.

Når nabo, samboer eller ektefelle ber 
deg å gå inn i sykehusjournalen for å 
sjekke opplysninger, burde ikke det 
være i orden? Det er jo tross alt pasi-
enten selv som ber om det. Er det 
ikke pasienten som eier opplysnin-
gene i egen journal og som ved det 
bestemmer hvem som har innsyns-
rett? Og hva med egne barn? Er det 
ikke opplagt at en har rett til å lese 
journalen til egne barn?

I forhold til slike problemstillinger  
er det viktig å forstå egen rolle som 
sykehuslege. Det at en gjennom pro-
fesjon og arbeidssted teknisk sett har 
tilgang til journalsystemet betyr ikke 
at en har anledning til å lese journalen 
til pasienter ut over de som en selv er 
med å yte helsehjelp til. Dessuten, 
helsehjelp som ytes privat utenom det 
ordinære arbeidsforholdet en har ved 
sykehuset faller ikke inn under retten 
til å lese journaler. Journalsystemet 
ved sykehusene er opprettet for å 
medvirke til sikker og forsvarlig 
behandling av sykehusets egne pasien-
ter - med hjemmel i Helsepersonelloven 
og Journalforskriften. Lesetilgangen en 
har som sykehuslege er primært tuftet 
på dette. Helsehjelp som ytes privat 
faller utenom.

Men hva med en selv? Leger blir også 
syke. Har en ikke rett til å lese egen 
journal? Teknisk sett kan mange syke-
husleger (og annet sykehuspersonell 
for den saks skyld) lese egen journal. 
Mange leger utreder og skriver ut 
medikamenter til seg selv, selv om 
etiske regler tilsier at også leger bør 
søke profesjonell hjelp når det er 
behov for det. Bruker en sin posisjon 
som sykehuslege til egenbehandling, 
har en i prinsippet en dokumenta-
sjonsplikt som for andre pasienter. 
Det er åpenbart at det må bli en dårlig 
løsning. Men lesetilgangen brukes 
også med begrunnelsen at ”en vil 
følge med i hva som skjer”. Hva ble 
skrevet i forbindelse med mitt poli-
klinikkbesøk hos en kollega, hva var 

prøveresultatene? En slik begrunnelse 
for å lese egen journal blir også en 
blanding av roller. Muligheten en har 
til å kunne lese egen journal ligger i 
det faktum at en selv er lege og syke-
husansatt. Derved er det ikke sagt at 
en lovmessig har noen rett til å 
benytte denne muligheten. Gjør en 
det inntar en samme rolle som en 
pasient med lesetilgang til sykehusets 
journalsystem. En slik rolle er ikke 
hjemlet i lovverket.

Ved mange sykehus gjennomføres det 
rutinemessige kontroller av journal-
logger. Loggen kan fortelle hvem som 
har åpnet den elektroniske journalen, 
dato og klokkeslett, hvilke deler av 
journalen som er åpnet, og hva det 
eventuelt er tatt utskrift av. Det å åpne 
journaler uten å ha en lovmessig 
hjemmel til det vil derfor kunne 
 spores langt tilbake i tid.

Hvordan skal en så holde sin sti ren i 
forhold til den problematikken? En 
hver pasient har etter Pasientrettighets
loven § 51, Rett til innsyn i journal 
– ”… med bilag og har etter særskilt 
forespørsel rett til kopi”. Dersom en som 
sykehuslege blir spurt av kolleger, 
naboer, venner eller egen familie om å 
gi råd i forhold til sykdom, utredning 
eller behandling, bør en være klar 
over at en ikke uten videre kan gå inn 
i sykehusets elektroniske journal. På 
den annen side, dersom pasienten selv 
ber om å få utlevert en journalkopi - 
og deretter selv gir den videre, da 
brytes verken taushetsplikt eller for-
budet mot å åpne journalen uten å ha 
et tjenstlig behov. Samme prinsipp 
bør også gjelde ved innsyn i egen 
journal.

Forbudet mot å lese journaler uten at 
det foreligger ”tjenstlig behov” har i 
prinsippet samme formål som taus-
hetsplikten. Dette er noe vi må lære å 
forholde oss til.
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D et er jo da et paradoks at mis-
nøyen stadig er like stor og at 

antall klager og feil fortsatt er høyt. 
Dette handler ikke bare om penger, 
men også om organisering, kultur og 
holdninger. 

Helsetilsynet skal være et sted hvor 
både pasienter, pårørende og helse-
personell kan søke råd og veiledning 
og få prøvet sine klager. Vi opererer i 
grenselandet mellom medisin og juss, 
og våre medarbeidere besitter en unik 
kompetanse i problemstillinger av stor 
betydning både for enkeltmennesket 
og for samfunnet.

Ikke lett å være pasient
Dagens helsetjeneste er et kompleks 
av organisasjonsmodeller og så 
 komplisert at både pasienter og helse-
personell har problemer med å skaffe 
seg en oppdatert oversikt. Helsetjen-
esten er delt både horisontalt og 
 vertikalt, og bedømt etter klager til 
Helsetilsynet, er det vanskelig å si 
hvilke grenser som er vanskeligst å 
krysse. Vi har primærhelsetjeneste og 
spesialisthelsetjeneste og vi har super-
spesialiserte tilbud innenfor spesialist-
helsetjenesten. Vi har private tilbud 

både med og uten avtale med det 
offentlige, og vi har et nærmest ube-
grenset tilbud av utenlandske spesial-
sentra for de som føler at vårt nasjo-
nale tilbud ikke strekker til. Internett 
har åpnet verden, og med det et assor-
tert utvalg av tilbud som enkelte 
 ganger kan være faglig bra, men som 
svært ofte er lite kvalitetssikret.

Er lovene til for pasienten?
Lover og regler er ikke laget for å gjøre 
livet vanskelig for pasientene, men tvert 
imot for å sikre at alle får den forsvar-
lige behandling og de rettig heter som 
våre folkevalgte har bestemt. 

Prioritering er som kjent å forsømme i 
etisk riktig rekkefølge. Alt for ofte har 
prioritering av enkeltpasienter og 
pasientgrupper skjedd etter ”decibel-
metoden” – den som roper høyest får 
lettest hjelp. I tillegg har de forskjel-
lige sykdommer og de forskjellige 
medisinske spesialiteter sitt eget 
 hierarki. Det er alltid noe fasciner-
ende med ”blålys-sykdommer” og 
fancy apparatur. Og på tross av mange 
pene ord, mange milliarder kroner 
bevilget av Stortinget og en stor 
 politisk vilje, er fortsatt psykiatri, 

 spiseforstyrrelser, behandling av 
 kroniske smertetilstander og optimal 
oppfølging av eldres sykdommer lavt 
prioritert. 

Tilsynssaker behandlet  
av Helsetilsynet 
Tilsynssaker er saker Helsetilsynet i 
fylket behandler på grunnlag av klager 
fra pasienter og pårørende eller andre 
kilder, og som omhandler mulig svikt 
i tjenestene. I 2008 varierte antall nye 

HELSETILSYNET 
– TIl glede og besVÆr

PeTTer scHou, fylKeslege I oslo og AKersHus

norge har ett av verdens aller beste helsevesen, og vi er på 
medaljeplass når det gjelder forbrukte helsekroner per innbygger. 
Aldri har vi hatt så mange leger og annet helsepersonell; aldri har 
vi brukt så stor del av fellesressursene på sykehusene.
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saker per 100 000 innbyggere fra 30 i 
Rogaland og 32 i Oslo og Akershus, 
til 85 i Troms. For landet som helhet 
var det 2166 nye tilsynssaker i 2008. 
Det tilsvarer 46 per 100 000 innbygg-
ere og er nesten uendret fra 2007. 
Sakene er sammensatte og som oftest 
med flere vurderingsgrunnlag som 
forsvarlighet og journalføring. Saker 
mot leger på grunn av rusmisbruk, 
sykdom, ”grenseoverskridende atferd” 
og egnethet er ikke mange, men ofte 
alvorlige og med store konsekvenser 
for det enkelte helsepersonell. De 
alvorligste sakene, dvs. saker hvor 
 Helsetilsynet i fylket videresender til 
Statens helsetilsyn fordi det kan være 
grunnlag for en såkalt administrativ 
reaksjon, var siste år 224 – eller en svak 
nedgang fra året før. Til sammen 77 
leger fikk en reaksjon fra Helsetilsynet, 
enten advarsel (47), tap av rekvire-
ringsrett for A- og B-preparater (8) 
eller tap av autorisasjon (20). Eget 
rusmiddelmisbruk er den klart hyppig-
ste enkeltårsak til at helsepersonell 
mister sin autorisasjon – faglige feil 
som eneste årsak skjer bare unntaksvis.
(Kilde: Statens helsetilsyn,  
Tilsynsmelding 2008)

Melding om betydelig personskade
Spesialisthelsetjenesten, privat og 
offentlig, har en lovpålagt, skriftlig 

meldeplikt til Helsetilsynet i fylket 
om uønskede hendelser som førte til 
– eller kunne ha ført til – betydelig 
personskade. Det samme gjelder hvis 
én pasient skader en annen.

I 2007 ble det registrert 2039 meldinger 
for hele landet, mot 1854 i 2006. Over 
en tredjedel av disse meldingene (38%) 
gjelder betydelig personskade, mens 
halvparten av meldingene (49%) gjelder 
forhold som kunne ha ført til betydelig 
personskader. Det ble registrert 271 
meldinger om unaturlig dødsfall (13% 
av meldingene). 21% av meldingene 
hadde feil ved bruk av legemidler som 
årsaksforhold. 6% omhandlet hendelser 
knyttet til fødsler – og av disse gjaldt ca 
2/3 hendelser den fødende kvinne, 
mens ca 1/3 omhandlet barnet. Det er 
registrert 18 tilfeller av unaturlig døds-
fall der barnet døde under fødsel. 14% 
av meldingene som ble registrert dette 
året, omhandlet hendelser fra psykisk 
helsevern. Det ble registrert 102 mel-
dinger om selvmord, 51 meldinger om 
selvmordsforsøk og 30 meldinger om 
selvskading. De fleste av disse hend-
elsene gjaldt pasienter som var innlagt  
i psykiatriske avdelinger, eller pasienter 
under psykiatrisk behandling i somat-
iske avdelinger.
(Kilde: Statens helsetilsyn, Tilsynsmelding 
2008)

Meldinger om uønskede hendelser 
skal inneholde institusjonens vurder-
ing av hva som var årsak til hendelsen, 
samt hvilke tiltak som er iverksatt for 
å forhindre at tilsvarende skjer igjen. 
Det er helsevesenet og det enkelte 
helsepersonell som er ansvarlig for at 
virksomheten er forsvarlig til enhver 
tid. Det er også helsetjenesten selv 
som må rette opp forhold som kan 
svekke pasientsikkerheten, sørge for at 
uønskede hendelser i neste omgang 
bidrar til en kvalitetsforbedring og på 
den måten vise at man er en lærende 
organisasjon opptatt av kvalitet og 
 pasientsikkerhet. Bare unntaksvis 
resulterer meldinger om oppståtte feil 
i en ”tilsynssak” mot helsepersonell, 
og som regel vil dette gjelde en type 
alvorlige saker som uansett blir meldt 
Helsetilsynet på annen måte i tillegg.

Åpenhet og ansvar
Helsetilsynet og det utøvende helse-
vesen har én felles interesse: Å sikre et 
faglig godt og trygt tilbud til pasient-
ene. Dette skjer ikke gjennom en 
økende jussifisering av medisinen og 
heller ikke ved defensiv medisin med  
et overforbruk av prøver og undersøk-
elser i den hensikt å sikre seg selv mot 
klager i ettertid. Helsetilsynet tror på 
åpenhet. Vi tror på mindre bitterhet 
og aggresjon fra pasienter og pårør-
ende når feil innrømmes, fakta legges 
åpent frem og noen tar ansvar. 
 Arbeider du som lege, er det nesten 
uunngåelig gjennom år å ikke gjøre 
feil. Vi ser at den vanligste årsak til 
uønskede hendelser er at det mangler 
gode, innøvde rutiner og at det alt for 
ofte forekommer dårlig organisering 
og uklare ansvarslinjer. Individfeil kan 
enkelte ganger skyldes sviktende 
 kompetanse, men er så godt som alltid 
ufrivillig. 

Det er et lederansvar å sørge for  
at meldesystemet fungerer. Det er  
et felles ansvar å innrømme feil og  
å bidra til at dette i neste omgang 
kommer våre pasienter – dvs.  
oss alle - til gode.
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F orskjellige filosofer har definert 
det litt ut fra eget ståsted, men 

grunnleggende kan man si at det 
beskriver ”den rette tro” eller ”rett 
forståelse”. For eksempel forstår per-
soner innenfor et visst politisk parti 
samfunnet og historien på en nokså 
sammenfallende måte,  - det er ingen 
stadig diskusjon om visse grunnleg-
gende ting innenfor den konservative 
politiske fløy, f. eks. Denne kunnskapen 
deles av alle.

Den er ikke uforanderlig, men ganske 
stabil, fordi den har en grunnleggende 
karakter og den bekreftes innenfor 
systemet. Herav ordet ortodoks  
– den rette tro/lære.

Hvor vil jeg? Godt spørsmål. Jeg syns 
ordet da jeg kom over det var ”det jeg 
manglet” for å beskrive fenomeno-
logisk endringer som jeg mener skjer 
innenfor vår litt kaotiske sykehushver-
dag. ”Blårussen overtar” er et kjent 
utsagn som adresserer noe mer enn det 
faktum at sykehusene som store tunge 
organisasjoner med ditto budsjetter 
også må ha  en tung administrasjon 
som sørger for god økonomistyring 
og optimal ressursutnyttelse. Det 
uttrykker helsearbeiderens opplevelse 
av at en annen ”dagsorden” er i ferd 
med å bli den gjeldende i hverdagen. 
Sykehusøkonomien med sine spesielle 
utfordringer er selvsagt økonomenes 
domene, men på denne måten kom 
også den merkantile eller bedriftsøko-
nomiske tankegang inn i driften av 
sykehusene. Å forsøke å få kontroll 
med budsjettene ved å betrakte syke-
huset som en produksjonsbedrift på 

linje med annen industriell virksom-
het, var en naturlig modell for øko-
nomene – dette er deres ”himmel”. 
Etter hvert fikk modellen en stadig 
større rolle i sykehusenes administra-
sjon og styrer og også i det helse-
politiske miljø. 

Motstanden mot denne utviklingen 
innenfra i sykehusene har hele tiden 
vært der, - humanistisk som den 
naturvitenskapelige moderne medisi-
nen jo i utgangspunktet er. Ordet 
produksjon virker fortsatt malplassert  
i vår virkelighet, det dissonerer med 
selve virksomhetens ide som er å 
undersøke, behandle og lindre syk-
dommer hos syke mennesker. Videre 
er dette et sted for forskning og 
utdanning, to områder som også bare 
haltende kan assosieres med noe så 
mekanisk som produksjon.

Dette er kanskje likevel i ferd med å 
endre seg? Ledere i sykehusene på 
mellomnivå har i økende grad som i 
næringslivet blitt personlig forpliktet 
på budsjettrammer, krav til effektivi-
seringer og innsparinger. Deres for-
pliktelse har først og fremst vært 
dette, - et krav om at pasientene skal 
få det samme tilbudet og at verken 
forskning eller utdanning skal svekkes 
har fulgt med som et nødvendig skue-
brød for folket. Budsjettlojalitet har 
de siste få årene fått en ”nådeløs” 
 prioritet helsepolitisk og realiseringen 
har vært presset nedover i lederhier-
arkiet med mang en omstillingspro-
sess til følge. Lederne blir først og 
fremst målt på sine prestasjoner i bud-
sjettbalanse – og de har virkelig måttet 

levere. Selv om overskridelsene fort-
satt er en del av virkeligheten har man 
ovenfra som aldri før ”snørt igjen 
sekken” og forklart sykehusene at ”det 
er slutt på rekvisisjons-økonomien”.  

Trer  man inn i lederstillinger i syke-
husene i dag må man sannsynligvis 
akseptere denne filosofien, man må 
mene at økonomisk balanse og omstil-
linger er ”spennende utfordringer ” 
– man må kunne identifisere seg også 
med den merkantile tankegang. 
Ledere som ikke kan dette får ofte 
ingen lang karriere med de absolutte 
krav som stilles – hvor mange avdel-
ingsledere har ikke de siste årene 
trukket seg fra sine stillinger ”fordi 
man ikke lenger kunne ta det medi-
sinske ansvaret med et slikt budsjett”. 
Denne typen  ledere er derfor etter 
hvert i et mindretall og blir heller ikke 
rekruttert, fordi de som har sett utvik-
lingen, ikke er interessert i å komme i 
en slik en slik tvangssituasjon. Ved 
naturlig seleksjon vinner dermed 
 kanskje den merkantile doxa fram helt 
ned på avdelingsledernivå, - med 
 følger for avdelingens drift! Den 
gamle doxa var av humanistisk natur, 
først og fremst var lederne preget av 
sin lojalitet til pasientene, og det var 
dette som var selvsagt i hele systemet, 
økonomisk ansvarlighet var sekun-
dært. Man kunne i stor grad ta for gitt 
at man ville bli hørt om man med 
bakgrunn i sin profesjon og ved 
 hensynet til pasientene forsvarte 
 eventuelle økonomiske overskridelser, 
- omgivelsene respekterte den medi-
sinske leder som satte sin fot ned. 
Dette godtas ikke lenger, i hvert fall 

DoxA Doxa Doxa
DoxaDoxa

Doxa

DoxaDoxa DoxaDoxaDoxa DoxaDoxaDoxa
AV ArIld eggebegrepet ovenfor er fra klassisk filosofi og beskriver «en kunnskap 

som flyter fritt og innenfor et system (samfunn, politisk gruppe, 
 interesseorganisasjon) som er allment akseptert».
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har mange tatt sin hatt og gått  - til 
stadig mindre støy. 

Det er ikke poenget å ta stilling til om 
det var bedre før og det er slett ikke 
meningen å si at ledere som velger å 
sitte i dagens turbulente situasjon, 
svikter sin legegjerning og svelger 
kameler – det siste ville være veldig 
galt. Jeg funderer bare på om det ikke 
kan være en riktig observasjon at det 
faktisk finner sted en slik endring. 
Hvis det er tilfelle innebærer dette 
etter min mening  fare for at dette 
forandrer selve virksomheten innenfra. 
Et skifte fra en humanistisk til en 
merkantil doxa må man anta alene vil 
endre ”ånden i huset”.  På nivåer i 
organisasjonen (gulvet) som ikke ennå 
bekjenner seg til den nye tenkning, 
finner det sted en fremmedgjøring, 
man kjenner seg ikke igjen i sitt eget 
arbeid. 

Sammen med det merkantiles funda-
mentale fokus på materielle verdier 
hører en tilsvarende ”sikring” av disse 
i videste forstand, hvorfor det juridiske 
automatisk får en altmer dominerende 
plass.  For mange henger vel jus og 
økonomi uløselig sammen, men andre 
forhold ved samfunnsutviklingen 
medvirker kanskje like mye til dennes 
sentrale plass også i helsevesenet. 
Jusens relevans bestrides ikke, men 
dens omfang burde man kunne 
reflekt ere over. Det er nok å henvise 
til våre svar til pasientene når vi tilbyr 
behandling: ”Din søknad er vurdert 
og vi har funnet at du har krav på 
 helsehjelp” –  dette kunne ikke ha vært 
skrevet av Hippokrates. Eller denne-
Ledelsen har innhentet juridisk vur-
dering og av habilitetsårsaker kan ikke 
behandlingstilbudet opprettholdes  
– hvorfor må pasienter finne seg i at 
habilitet gis prioritet framfor et gode 
som er (var) deres? Er ikke dette så et 
knefall for jussen, og sitter den da ikke 
i førersetet sammen med økonomien?   

Det som er karakteristisk for en doxa 
er at den ikke så lett påvirkes/forandres 

utenfra. Et politisk parti bryr seg lite 
om hva politiske motstandere mener 
om deres program, fordi jo dette er 
deres anskuelse. Den regjerende opp-
fatning marginaliserer sine motstand-
ere ved å utelukke disse fra diskusjonen,  
- ved å hevde at disse ikke er forand-
ringsvillige, ikke aksepterer nødvend-
igheten av økonomiske rammer og 
prioriteringer når det gjelder helse-
vesenet. Man kan mene at dette skjer  
i dag.    

Det humanistiske perspektiv er selv-
sagt tilstede i den nye doxa, men kan-
skje ikke i førersetet? Det erklæres og 
påbys at dette og hint ikke skal svekke 
tilbudet til pasientene, men det er noe 
annet enn at dette ligger innebygget i 
filosofien som kjølen i en båt. En priori
tering av økonomiske rammer over-
ordnet andre hensyn, garanterer etter 
den nye lære for en mer rettferdig 
fordeling av tilbudene til befolkningen 
gjennom medisinsk prioritering som 
tvinger seg fram – men det vil i stor 
grad fjerne incitamentet for utvikling 
av nye behandlingsmetoder, flytte 
grensene for nye pasientgrupper, 
 forskning?

Egne og andre kollegers erfaringer fra 
den klinisk hverdag, sammen med 
pasienters tilbakemeldinger gjennom 
de siste årene skaper blandede følelser 
– det fremgår av ovenstående. Jeg ser 
et helsevesen som ikke ser det under-
lige i å tilby behandling fordi man har 
krav på det. Dette er utmerket adres-
sert i Gro Hillestad Thunes artikkel. 
Et økonomisk pes har tvunget frem 
nærmest paniske omorganiseringer 
både innad i og mellom sykehus, 
ustanselig og in absurdum – hvor 
tvingende nødvendig har det vært når 
en leser ECON´s rapport i dette 
 nummer? Pårørende som har et 
 langvarig forhold til oss gjennom  
sine barn gir uttrykk for et klart 
 dårligere tilbud – vi har ikke tid 
lenger; overbemannet? Tilbudet 
skal nødvendigvis måtte 
 svekkes ytterligere gjennom   

sammenslåtte avdelinger med kompe-
tansenedbygging som følge. Vi opplever 
stadig oftere direkte administrative 
overstyringer fra andre deler av helse-
tilbudet ved at den medisinske kom-
petansen overprøves. Listen er lang.   
 
”Jeg treffer fortsatt leger som syns det 
er vanskelig å sette de mange foran sin 
egen pasient”, sa min venn sykehus-
direktøren. Hvem skal tale for min 
pasient om ikke jeg gjør det, er mitt 
svar – og det er ikke til hinder for at jeg 
også kan tenke i et større perspektiv. 
Som sagt vil jeg ikke bli marginalisert 
ved å bli anklaget for manglende for-
andringsvilje. En doxa kan ikke særlig 
lett endres utenfra, som nevnt, den må 
utfordres innenfra. Jeg skulle ønske 
meg at vi som kolleger fortsatt søker 
lederposisjoner for nettopp å gjøre 
det. Målet må være å demme opp for 
en industrialisering av helsevesenet, 
der produksjon kommer i veien for 
god medisin, forsk ning og 
utdanning.       
 



Vårkurset 2009 på røros
V årkurset var i år på Røros, hvor 

Overlegeforeningen for øvrig 
har en lang historie. Arrangementet 
ble meget vellykket, kurskomitéen 
som besto av Ingrid Slørdahl Conradi, 
Hege Saltnes, Bjørn Halvorsen og 
Hans-Petter Næss skal ha honnør! 
Alle tre dagene var veldig engasjer-
ende takket være gode innledere.

Første dag ble innledet av Jørgen 
Holmboe, seniorrådgiver i Helse-
direktoratet, som trakk opp de histor-
iske linjene da temaet var endringer i 
organisasjonsstrukturen i norske syke-
hus. Et historisk perspektiv er ofte et 
godt utgangspunkt – så også nå. Erik 
Normann som leder Norges nyeste  
og mest moderne sykehus også hva 
gjelder organisasjon med sine syke-
pleierstyrte enheter presenterte ide-
ene som ligger til grunn for både 
 arkitektur og organisasjon. Odd 
 Grenager, hovedtillitsvalgt ved 
AHUS, som fortvilet overlege på jakt 
etter sine pasienter, redegjorde for 
sine umiddelbare erfaringer i det  
nye flotte sykehuset. Det ble livlig 
diskusjon og mange spørsmål.

Andre dag tok for seg ”Leger i mot-
bakke”. Også leger blir syke både 
fysisk og psykisk og det var det siste 
som var temaet. Reidar Tyssen, 
 spesialist i psykiatri, presenterte 
 problemet med leger og suicidalitet, 
et alvorlig tema som han har kartlagt 
over år. Støttelegeordningen ble 
 presentert av Siv Bohne Krogseth, 
Sykehuset Vestfold. Karin Rø, 
 spesialist i arbeidsmedisin og forsker 
presenterte tilbudet ved Villa Sana, 
Modum Bad. Her kan man få hjelp 
alene eller i grupper, evt sammen med 
ektefelle gjennom dags- eller ukes-
opphold. Torill Floa Bang, spesialist i 
urologi, sto frem med sine egne 

arbeidslivserfaringer. Mange kjente 
seg nok igjen i dette og flere delte noe 
av sine egne erfaringer og tanker om 
disse sidene av ”livet som lege”. Stort 
engasjement. 

Siste dagen var viet seniorpolitikk. 
Harry Martin Svabø delte tanker om 
det å være lege før og nå, omstilling til 

pensjonisttilværelsen. June Glomsaker, 
spesialrådgiver ved SUS, snakket om 
tilrettelegging og aktiv seniorpolitikk. 
Fra næringslivet redegjorde Berit 
Elden, prosjektdirektør i Telenor, om 
deres seniorpolitikk og man ble klar 
over at man på utsiden av sykehus-
veggene nok er kommet lenger enn 
hva vi er. Desto nyttigere å bli kjent 
med dette faktum.  Sveinung Aune, 
prosjektdirektør i Helse Midt-Norge, 
trakk opp noen linjer i deres politikk  
– det viktigste foreløpig er at man nå 
de fleste steder er i ferd med å sette 
dette viktige temaet på dagsorden.

Det ble også tid til en frisk guidet  
tur rundt i Røros. For mange kurs-
deltakere ble det et gledelig gjensyn 
med Røros. Mange mintes gode 
Røros-kurs fra tidligere år.

For mer fullverdig referat se Tids-
skriftet nr. 11/2009 side 1146 og 1147.
Les også Of-leders tale til landsrådet 
på nettet: http://www.legeforeningen.
no/id/153462.0 

Protokoll fra møtet publiseres på Ofs 
nettside.

Arne Laudal Refsum ble gjenvalgt som leder og øvrige styremedlemmer ble 
Jon Helle, Marit Tønder Rødland, Inger-Lise Haakstad, Tom Guldhav, Olaug 
Villanger, Aasmund Bredeli og Erna-Gunn Moen.

AV ArIld egge
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AV Arne lAudAl refsum

S ykehus i Norge har alltid gått 
med underskudd, enten syke-

husene har vært eid av private, fylkes-
kommuner eller nå av staten.

Uansett hvor mye bevilgningene økes 
ett år, så er det allikevel underskudd 
året etter.

Vi er det landet i verden som bruker 
mest på helsevesen, sier politikerne, 
uansett partifarge, men de underslår 
at de samtidig hele tiden pålegger nye 
oppgaver som stjeler av veksten.

Jeg skrev artikkelen 85 milliarder i 
Overlegen 3-2008. Jeg prøvde også å få 
Aftenposten til å skrive om temaet, 
men ble avfeid med at artikkelen inne-
holdt feil, og dessuten var problemstil-
lingen uinteressant. Hvilke feil ble ikke 
påpekt. Det er imidlertid slik at denne 
problemstillingen er meget viktig for 
våre medlemmer, da de daglig møter 
krav om innstramninger, nedskjæringer 
og forverrede arbeidsforhold, samtidig 
som de får høre at det aldri har vært 
bevilget så mye til helsevesenet.

Overlegeforeningen har derfor i sam-
arbeid med Sentralstyret engasjert det 
uavhengige konsulentfirmaet ECON 
Pöyry til å analysere statsbudsjettets 
helsekapittel fra 2002-2009.
Resultatet fremlegges i begynnelsen 
av juni, og viser et helt annet bilde. 

•  Pensjonsutgiftene har steget med 
nær 5,6 mrd kr, og sykehusene har 
brukt nær 45 mrd kr på pensjon i 
denne perioden

•  Pris- og lønnsvekst har kostet 12,4 
mrd, og lønnsveksten i sykehusene 
har vært sammenlignbare med resten 
av samfunnet. Statistisk  Sentralbyrås 
tall viser betydelig mindrelønnsutvik-
ling for legene, mens Spekters tall 
viser litt høyere lønnsutvikling for 
legene enn for de andre i sykehusene. 
Vi vet at Spekter opererer med for-
skjellige tall i egne rapporter (NAVO 
Orienterer) enn det de har gjort i de 
offisielle statistikkene som gir grunn-
lag for å si at legene har høyere 
lønnsvekst enn andre

•  Nye oppgaver som kostbare medi-
kamenter, opptreningsinstitusjoner, 
rusbehandling og pasienttransport 
og pasientskadeerstatning krever  
7,7 mrd kr

Konklusjon: 
Den reelle ressursveksten fra 2002-2008 
har vært 3,5-5,5 mrd kr i denne perioden. 

Selv om psykisk helsevern er en integrert 
del avspesialisthelsetjen esten, så har det  
i denne perioden vært gjennomført en 
opptrappingsplan for psykiatri, og det er 
tilført ca 2,1 mrd kr, som er inkludert i 
tallene over. Det betyr at vi sitter igjen 
med fra 1,4-3,4 mrd kr til ”vekst av 
utgangsaktiviteten i 2002”. Dette gir et 
helt annet bilde enn når vi får høre at 
veksten har vært 53 mrd frem til 2009. 

Stortinget bestemmer selv hvor mye de 
vil bevilge til helsetjenester for befolk-
ningen. De kan imidlertid ikke bruke de 
samme pengene flere ganger, både til å 
finansiere gammel aktivitet, ny aktivitet 
og til nye oppgaver. Statsråd Brustad sa 
at det var udemokratisk å bruke mer 
enn det Stortinget bevilger. Jeg sier at 
det er udemokratisk å bevilge mindre 
enn de pålagte oppgavene koster.

Rapporten og andre relevante lenker 
finner du på Ofs nettsider.

Hva har bevilgningsveksten i perioden 2002-2008 dekket? 

Milliarder kroner 

Nye oppgaver

7,7

Lønns- og 

prisvekst

12,4

Økte pensjons-

kostnader

5,6

Arbeidsgiveravgift

0,1

Midler til økning av 

opprinnelig 

aktivitet

4,5

Juksemaker-pipelort, eller den store 
politiske bløffen om sykehusøkonomi

Hva har bevilgningsveksten i perioden 2002-2008 dekket?

MILLIARdER KRONER

econ-rapporten
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E tterkrigstidens knapphet på 
 ressurser i et krigsherjet land 

førte til en økonomisk politikk preget 
av rasjonering og planøkonomi. Sam-
tidig som landet ble bygget, og vel-
ferdsstaten etablert, styrte departe-
mentet utbyggingen og aktiviteten i 
sykehusene. På det statseide Rikshos-
pitalet gikk det så langt at antall meter 
av tunnelsystemet under sykehuset som 
skulle males var tema for debatt under 
budsjettbehandlingen i Stortinget.

Etter hvert som økonomien bedret 
seg, ble fylkene som sykehuseiere mer 
selvstendige i forhold til staten. Det 
utviklet seg ulikheter mellom fylkene. 
Et svarteperspill utspilte seg mellom 
Stortinget som bevilgende myndighet 
og fylkene som utførende eiere. 
Beskyldninger om bevisst økning av 
ventelistene og dårlig drift ble besvart 
med manglende bevilgninger i  forhold 
til pålagte oppgaver.

Det kommer på slutten av 70-tallet en 
politisk høyrebølge over den vestlige 
verden. Nixon må gå i vannære, og 
Carter taper valget mot den karismat-
iske, men erkekonservative Reagan, 
og hvor Margaret Thatcher feier inn i 
et ineffektivt og stadig streikerammet 
England.

Sammen med disse politikerne er det i 
ledelsesskolemiljøer som økonomiske 
universiteter og tenketanker bygd opp 
en ideologi som stiller spørsmålstegn 
ved det klassiske byråkratiet. Dette 
skulle være politisk nøytralt, og bygge 
på forutsigbarhet. Avgjørelsene skulle 
skje skriftlig, og bygge på regler fast-
satt av overordnet myndighet. Det 

skulle ikke ligge egeninteresser til 
grunn for byråkratiets avgjørelser.

Kritikken gikk på at den offentlige 
forvaltningen var ineffektiv og tung-
vint. Ved å opprettholde en stor 
offentlig forvaltning, opprettholdt 
man også et stort antall offentlige, 
trygge og relativt godt lønnede 
arbeidsplasser. Det var derfor i byrå-
kratenes interesse å være ineffektive.

Resultatet blir New Public Manage-
ment (NPM), et begrep på en styr-
ingsfilosofi hvor konkurranse, 
 markedsorientering og brukervalg 
skal tvinge frem en effektivisering av 
offentlig sektor. Denne filosofien får 
overraskende raskt innpass i hele den 
vestlige verden, også i Norge. Det 
kalles for eksempel modernisering av 
offentlig sektor (Stoltenbergs store 
plan), og består i privatisering av Tele-
verket til Telenor samtidig med at det 
ble åpnet for konkurranse, åpning for 
flere TV-selskap, og utskillelse av 

tilsyn fra departementene, som Jern-
banetilsynet, slik at NSB kunne få 
konkurrenter som skulle vurderes av 
nøytrale tilsyn på vegne av myndig-
hetene og forbrukerne. Elektrisitets-
verkene blir privatisert, og nettselskap 
skilles ut fra strømleverandørene.

Sykehusene ble foretak, etter at staten 
tok over fra fylkene. Det ble laget en 
egen helseforetakslov, men i utgangs-
punktet skulle sykehusene følge 
samme prinsipper som aksjeselskap-
ene, de skulle bare ikke kunne gå 
 konkurs. Det ble åpnet for konkur-
ranse mellom sykehusene, og pasient-
ene ble gitt rettigheter som ble hjemlet 
i pasientrettighetsloven. Også ordn-
ingen med fritt sykehusvalg ble inn-
ført. Finansieringen ble ordnet som 
kombinasjon av ramme- og innsats-
styrt, og fra starten var rammefinan-
sieringen relativt lav. 60 % av inntekt-
ene skulle være innsatsstyrt, og peng-
ene skulle følge pasienten. Sykehus-
ene produserte i stort tempo, de 

er sirkelen sluttet ?
AV Arne lAudAl refsum
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gamle uendelige ventelistene ble 
f jernet på kort tid, nettopp fordi 60 % 
DRG gjorde at man kunne øke 
 volumet og allikevel gå overskudd.

Selvfølgelig kostet dette penger, mer 
penger enn politikerne hadde tenkt 
seg. Det var greit med pasientrettig-
heter, men ikke så mye rettigheter. 
Samtidig viste det seg at et annet 
bedriftsøkonomisk forhold, nemlig 
verdifastsettelsen av eiendommer og 
utstyr, heller ikke var ukomplisert. 
Dette fordi regnskapsloven krever 
avskrivninger av disse verdiene etter 
hvert som de ble brukt og utslitt, slik 
at når det ville bli behov for nyan-
skaffelser, skulle det være kapital til-
gjengelig for dette. Så store bevilg-
ninger har ikke regjering eller Storting 
villet stille til rådighet, og gjelden er 
ca 10 mrd. kr.

Bremsene ble derfor satt på. Det ble 
innført tak på produksjonen, og 
DRG-satsen ble redusert til 40%.  
Det gikk ikke lenger an å øke produk-
sjonen for å dekke opp annet under-
skudd.

Riktignok beholdes et viktig verktøy 
fra NPM, nemlig benchmarking, et 
moderne uttrykk for å sammenligne 
seg med andre. Sykehusene bestiller 
den ene benchmarkingen etter den 
andre, med relativt søkte problem-
stillinger, og sammenligner seg så 
med andre sykehus. For eksempel 
bestiller UNN sammenligning av 
antall innlagte pasienter pr. lege på 
vakt, sammenlignet med de andre 
universitetssykehusene. Ikke overrask-
ende, man kunne sagt selvsagt, viser 
det seg at det legges inn færre pasienter 
pr. lege på UNN enn for eksempel  
St. Olav. De fleste av oss hadde ikke 
trengt å bruke et dyrt konsulentfirma 
til dette, vi kunne sett på et kart som 
også ga opplysninger om befolknings-
tetthet. Det etableres også et sett med 
nasjonale kvalitetsparametre, som 
epikrisetid og preoperativ liggetid for 

lårhalsbrudd. Forskningsrådets evalu-
ering av foretaksreformen konkluderer 
med at man ikke kan si noe om utvik-
lingen av kvaliteten på behandlingen.

Det strammes ytterligere inn. Søke-
lyset settes på prioriteringene. Det er 
helt klart at de forskjellige sykehusene 
har hatt forskjellige tradisjoner for 
hvordan man har vurdert pasientene, 
og hvor stor andel av pasientene som 
har fått innvilget rett til behandling. 
Nå lages det nasjonale prioriterings-
veiledere, og fokus settes på at de med 
rett til behandling får kortere ventetid 
enn de uten slik rett. Samtidig skal alle 
vurderes tilnærmet likt. Dette er ikke 
nødvendigvis feil, men nå er man over 
på å bruke store summer på å forvalte 
køordninger, i stedet for å behandle 
pasientene etter hvert som behovene 
dukker opp. Antall pasienter på vente-
liste stiger, og tiden de står der øker 
også. Flere sykehus problematiserer 
retten til fritt sykehusvalg.

Samhandlingsreformen bærer 
 nærmest preg av gammeldags plan-
økonomi igjen. Man bestemmer nå 
politisk at all fremtidig vekst i antall 
leger skal plasseres i kommunesektoren, 
det skal lages et eget organ i departe-
mentet til å håndheve dette, og det er 
allerede pålagt alle sykehusstyrene å 
rapportere på legestillinger jevnlig. 
Dersom det blir regjeringsskifte til 
høsten vil de regionale helseforetak-
ene bli fjernet, og staten sitter igjen 
som eier av alt. Ringen er sluttet, og 
vi venter bare på neste 5-års plan.

Valgresultater fra landsstyremøtet  
i Bodø for perioden 2009 – 2011

President:  Torunn Janbu

Visepresident: Arne Laudal Refsum, Of

Sentralstyremedlemmer: Hege Gjessing, Ylf
 Jon Helle, Of
 Trond Egil Hansen, Af
 Cecilie Risøe, Of/FaMe
 Lars Haukland, Ylf
 Kari Sollien, Af
 Kirsten Toft, LSA

Varamedlemmer: Einar Vie Sundal, NMF
 Ivar Halvorsen, Af
 Tone Kaldestad, Ylf
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D et er likevel mange utfordringer 
når kvalitet skal måles og vurde-

res. I hvilken grad skal en kun basere 
seg på såkalte objektive kriterier, eller 
skal for eksempel pasientenes subjek-
tive vurderinger vektlegges? Måler 
man det som lettest lar seg måle,  
og skygger unna mer komplekse 
 kriterier? Tar en sikte på å ha et slags 
holistisk kvalitetsbegrep og –bilde, 
eller nøyer en seg med en mer 
begrenset og kanskje fragmentarisk 
tilnærming? I praksis vil det som regel 
være slik at ulike legitime hensyn må 
veies mot hverandre. Er det maksi-
mering eller satisfiering som skal være 
aspirasjonsnivået når standarder skal 
fastlegges?     

I helsevesenet er det for tiden en 
nokså utbredt tendens til at betingels-
ene for kvalitet nokså ensidig knyttes 
til kvantitative indikatorer, som 
behandlingsvolum, eller kanskje  
enda mer problematisk, befolknings-
størrelse i opptaksområdet.  Den 
såkalte ”hovedstadsprosessen” har gått 
i ekspressfart, og mange føler at de 
nærmest har vært i ferd med å bli 
”kastet av i svingene”.  Involvering av 
de ulike fagmiljøene har i stor grad 
basert seg på 1 dags dialogseminar, 
der representanter fra sykehusene i 

området har kommet frem til sine 
konklusjoner ved hjelp av gruppe-
arbeid.

 Et av spørsmålene som gruppene 
skulle ta stilling til var: ”Hvilket 
befolkningsgrunnlag må en basisfunk-
sjon og spesialfunksjon(er) innen faget 
ha som grunnlag for å oppebære 
bærekraftige og fremtidsrettet funk-
sjon? Anslaget skal begrunnes. Oppgi 
om mulig evidens vedrørende pasient-
volum.”

Undertegnede har gått gjennom flere 
av disse besvarelsene. Når det gjelder 
basisfunksjon (les: lokalsykehusfunk-
sjon), har de fleste faggruppene anslått 
et pasientvolum på 200.000 -300.000. 
Et gjennomgående trekk var at knapt 
noen av anslagene var begrunnet, og 
det var heller ikke ført noen evidens 
vedrørende pasientvolum. Kan vi  
kalle dette kvalitativt gode utred-
ninger, og et godt grunnlag for å 
treffe beslutninger?

En faktor for vurdering av nødvendig 
volum, kan ha vært antagelsen av et 
visst befolkningsgrunnlag som kan 
være nødvendig for å kunne etablere 
en akseptabel vaktbelastning innen 
fagområdet.

Det er mulig de anslåtte pasientvolum - 
ene er et uttrykk for hva man mener 
må til for å opprettholde en viss kvali-
tet, uten at man har kunnet føre sikre 
bevis for en slik sammenheng. 

Mange av oss som har vårt virke uten-
for hovedstadsområdet og de aller 
største byene, er svært bekymret for 
hvilke implikasjoner hovedstadspro-
sessens konklusjoner kan få for lokal-
sykehusenes fremtid. Skal hovedstad-
prosessens føringer få følger for resten 
av landet, kan man for ek sempel  ende 
opp med kun 2 sykehus i hele Nord-
Norge. Alle som kjenner vår geografi, 
vil innse at dette vil være både håpløst 
og uakseptabelt for befolkningen. 

Pasientene vektlegger i stor grad 
 nærhet og tilgjengelighet når de skal 
vurdere grad av tilfredshet med helse-
tilbudet. Dette er viktig for kronikere, 
som skal ha hyppig kontakt med 
 spesialisthelsetjenesten. Men det 
 gjelder også for dem som rammes av 
akutte tilstander. Man kan lett forstå 
foreldrenes frustrasjon og fortvilelse 
når følgende skjer: En 6-åring med 
brukket arm må sendes fra Hammer-
fest sykehus til UNN, bare fordi den 
lokale kirurgen går av vakt kl. 1800.                                                                                                                             
Det er ingenting som tyder på at hypp - 

AV Inger-lIse HAAKsTAd

Kvalitet ved lokalsykehus?
Innen helsevesenet er det et sterkt fokus på kvalitet i tjenester og behandlingstilbud. det er bra – og 
slik må det være, enten en ser saken fra fagfolkenes eller pasientenes side.  en støter imidlertid fort på 
problem når det gjelder hva som mer presist og operasjonelt skal legges i kvalitetsbegrepet, og ikke 
minst hvilke forhold som er bestemmende for kvalitet i ytelsene. de fleste vil være enige i at kvalitativt 
god behandling er en behandling som gjør flest mulig friske, med minst mulig ubehag eller bivirkninger.
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igheten av armbrudd i sykehusets opp- 
taksområde er så lav at det er kvali-
tetsmessig uforsvarlig å behandle til-
standen der. Hadde skaden skjedd et 
par timer tidligere, hadde behandlingen 
kunne skjedd på lokalsykehuset (og 
den aktuelle kirurgen hadde fått enda 
større erfaring med armbrudd; ikke 
mindre, slik som i dette tilfellet! ).

Behandlingsvolumets forhold til 
 kvalitet har vært diskutert i ulike 
 sammenhenger. Det er enighet om at 
et visst volum må til for å opparbeide 
seg gode nok ferdigheter i forhold til 
forskjellige prosedyrer og vurderinger 
av tilstander. Hvor stort volum som er 
tilstrekkelig eller optimalt er mer 
uklart, og kan variere, avhenger av 
flere faktorer.  Mens volum kan være 
en høyst relevant indikator, er det mer 
uklart hva marginaleffektene av volum - 
økning vil være. For det første vil 
individuell kyndighet tidvis være 
avgjørende. For det andre vil volum- 
økning nærmest alltid innebære koor-
dineringskostnader. Ja, i det siste har 
vi sett skremmende eksempler på 
hvordan etablerte rutiner og prose-

dyrer har kommet i veien for 
 kvalitativt god behandling.

Det kan altså i noen sammenhenger 
tenkes at et stort volum kan få negative 
kvalitetsmessige utfall. Som eksempel 
kan nevnes fødende kvinner på et lite 
versus et stort sykehus. Skjer fødselen 
på en  mindre fødeavdeling, der jord-
mora har god tid til å følge opp hver 
enkelt fødende, vil både den objektive 
og subjektivt opplevde kvaliteten kunne 
være bedre enn om man føder et sted 
der jordmora har 2-3 fødsler på gang 
samtidig.  

Stortingsmelding nr. 12, som kom ut 
ved årsskiftet, omhandler den nasjo-
nale fødselsomsorgen og nivåinn-
delingen av denne. Der står det bl.a.: 
”Nasjonalt råd for fødselsomsorg 
mener at mindre fødeavdelinger uten 
full kvinneklinikkberedskap må eksist-
ere i områder av landet av geografiske 
hensyn. Tre nivåer av fødeinstitu-
sjoner bør derfor opprettholdes. Et 
grunnleggende krav er at fødeinstitu-
sjonene drives forsvarlig og i samsvar 
med nærmere definerte krav til kvali-

tet, og at det finnes systemer for å 
tilse at driften er i samsvar med dette.

Det har vært veldig stort fokus på fødsels- 
tallene alene, og rådet mener at andre 
kvalitetskrav må vektlegges mer enn rene 
volumtall. Rådet kjenner ikke til at det er 
noe forskningsmessig grunnlag for de 
volumkrav som er lagt til grunn for nivå-
inndelingen av fødeinstitusjoner i Norge.”

Videre under ”Vurdering og konklu-
sjon” står det: ”Det foreslås at inn-
delingen i tre nivåer av fødeinstitu-
sjoner opprettholdes. De nåværende 
tallgrensene oppheves og erstattes av 
nasjonale kvalitetskrav til fødeinstitu-
sjoner. Slike kvalitetskrav kan bl.a. være 
kompetansekrav til ansatte,  rotasjons- 
og hospiteringsordninger, kurs og 
 trening på akutte situasjoner samt 
 retningslinjer for hvilke gravide som 
bør føde ved de enkelte føde enhetene.”

Denne tenkningen bør legges til 
grunn når det gjelder den generelle 
kvalitetssikringen ev de ulike nivåene 
av spesialisthelsetjenesten.
Smått kan også være godt!
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Kan feilbehandling forsvares?
Som ung, ambisiøs, turnuslege, ble jeg 
engang anklaget for å ha valgt feil prose- 
dyre på en svært dårlig pasient i akutt-
mottak. Pasienten døde. På morgen-
møtet, etter en lang og travel nattevakt, 
ble kritikken fremsatt i et fullsatt møte-
rom og i bakoverlent og for meg, 
yd mykende arroganse. Anklageren var 
en av avdelingens spesialister. Jeg mente 
den gang at anklageren tok feil, men 
hadde ikke trygghet til å argumentere 
imot og aldeles ikke i en slik fornem 
forsamling. Skammen satt lenge i og 
mye lenger enn jeg kan huske hva selve 
diskusjonen dreide seg om.

Jeg har vært lege i mange år og har i 
årenes løp møtt og arbeidet sammen 
med mange svært dyktige og samvitt- 
ighetsfulle kolleger. Jeg har allikevel 
og la meg si heldigvis, aldri truffet en 
”feilfri” kollega.

Det kan høres klisjeaktig ut at ”det  
er menneskelig å feile”. Og det er lett 
å trekke på skuldrene når feil begås, 
fordi det er sånt som skjer. Men inne-
bygget forsvar både for egne og kol-
legers feil, kan i mange tilfeller hindre 
oss fra nyttig lærdom, -kunnskap som 
kan komme både oss og våre pasienter 
til gode. Men den som gjør en feil skal 
selvsagt ikke ydmykes. 

Media som overhelsetilsyn
Forskning har vist at pasienter dør 
eller blir skadet av feilbehandling i 
våre institusjoner. Og slett ikke alle 
hendelser rapporteres. Det er mange 
grunner til dette. Bl.a. kan systemet 
med avviksmeldinger kritiseres for å 

være tungvint og tidkrevende i en 
travel hverdag. Dels kan mange feil 
være vanskelig å oppdage eller doku-
mentere. Men der ligger kanskje også 
i oss en naturlig redsel for å bli 
”avslørt” som årsak til skaden eller 
feilen. Ikke minst har mediafokuset  
på ”legefeil” skapt mye usikkerhet og 
skremmende scenarier. Likevel må 
ikke medias stadige jakt på sensasjo-
nelle oppslag, forhindre oss i større 
åpenhet om feilbehandlinger. 

Teamarbeid og systemsikkerhet
Undersøkelser basert på internasjonale 
studier (Peter F. Hjort) estimerer at 
forekomsten av feil, eller uønskede 
hendelser, på norske sykehus, utgjør i 
gjennomsnitt ca 10% av alle utskrevne 
pasienter. Av disse dør angivelig 5%. 
Dette er høye tall. Uansett kan noen av 
disse hendelsene kanskje unngås ved 
forholdsvis enkle administrative tiltak.
 
Iflg. Spesialisthelsetjenesteloven § 3-3, 
skal det gis melding til Helsetilsynet 
om betydelig personskade eller hend-
elser som kunne ha ført til  betydelig 
personskade. Hensikten er selvsagt å 
avdekke kvalitetsmangler i helsetjen-
esten. Definisjonen av betyd elig 
 personskade kan by på vanskeligheter, 
men man må huske at det nå mer enn 
tidligere legges vekt på pasientens 
egen opplevelse/vurdering av konsek-
vensene av hendelsen. Dette medfører 
at det ikke lenger er legene alene som 
definerer pasientens behov. Da bør 
det heller ikke være legene som per-
sonlig har totalansvaret for kvaliteten 
på tjen esten? En helsetjeneste bør i 
fremtiden, bygges på systemsikkerhet. 

Det må med andre ord lages systemer 
som gjør det vanskeligere å gjøre feil. 
Avviksmeldinger må bli en naturlig 
del av praksis. Man må altså dreie 
fokus fra et personlig legeansvar for 
en uønsket hendelse til et system-
ansvar som alle kan lære noe av. Og 
det er et ledelsesansvar. 

Medisinsk ledelse må skape trygghet for 
avviksmelding ved å forvente avvik. 
Avvikene må synliggjøres for alle som 
arbeider i enheten. Og det må kontinu-

«Naming, blaming and shaming» 
– om kvalitetssikring i pasientbehandlingen
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erlig evalueres om iverksatte tiltak har 
den ønskede effekt. Kanskje må vi 
akseptere at standardisering av 
 medi sinske prosedyrer blir regelen.  
Da er det teamets ansvar å følge 
kvalitets kravene.

Systemkontroll i stedet  
for personkontroll
Jeg mener at vi kan miste troverdig-
het og at overleger blir dårligere 
 medisinske ledere, dersom vi ikke  
som gruppe evner å lage systemer  

som er gode nok til både å forebygge 
og håndtere uhell, bedre enn idag.
Nettopp fordi det gjøres feil, bør det 
fokuseres på systemkontroll og ikke på 
enkeltpersoner, når uhellet er ute. Så 
kan man selvsagt innvende at overle-
gens autonomi i pasientbehandlingen 
med dette svekkes. Men det er en rela-
tivt lav pris å betale for en evt. reduk-
sjon i antall feilbehandlinger.
Jeg tror at åpenhet om uheldige 
 hendelser vil skape tryggere rammer 
for alle som arbeider i en avdeling. 

Opplevelsen av at også medisinske 
ledere gjør feil, skaper et grunnlag  
for å identifisere og styrke forsvars-
mekanismer mot feilbehandling.

Kilder: 
R Førde, R. Johnsen, O H Førde: 
Spennande internasjonalt seminar om 
medisinske feil: Tidsskrift for  
Den norske legeforening nr. 11/2000.

Helge Svaar, Pasientsikkerhetssjef  
Akershus universitetssykehus.

AV dAg rIeVe KrIsTIAnsen.

«Naming, blaming and shaming» 
– om kvalitetssikring i pasientbehandlingen

oVerlegen 23



Aktuelle avtalebestemmelser
I tariffområdet Spekter følger det av overenskomstens del 
A2 § 3.5.4 at 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. Tilsvarende bestemmelser gjelder i HSH 
tariff område.

Det finnes utdypende avtalebestemmelser til dette i flere 
helseforetak eller sykehus.

Mange leger utsetter tidspunktet for å gå ut av vakt så lenge 
som mulig for å unngå reduserte pensjonsytelser. Det er 
imidlertid ikke nødvendigvis slik at å gå ut av vakt vil med-
føre redusert alderspensjon. Det vil avhenge av om en del 
grunnforutsetninger er til stede.

For å få full pensjon kreves det minimum 30 års opptjening 
i 100 % stilling. Pensjonsytelsen ved alderspensjon er 66 % 
(for noen ved Oslo-sykehusene 70 %) av pensjonsgrunn-
laget. Maksimum pensjonsgrunnlag er 12 G (12 ganger 
folketrygdens grunnbeløp som i dag er kr 72.881). Inntekt 
over 12 G (kr. 874.572) regnes ikke med i pensjonsgrunn-
laget.

Lønnsnedgang
Med lønnsnedgang menes nedgang i lønn som ikke har 
sammenheng med nedgang i stillingsprosent. Lønns-
nedgang inntreffer hvis legen går over i en lavere lønnet 
stilling. Likeså hvis legen mister hele eller deler av sin 
 tilleggslønn for eksempel ved reduksjon av avtalt utvidet 
arbeidstid.

I det følgende vises det til pensjonsvedtektene for sykehus-
leger i KLP, men tilsvarende bestemmelser finnes også i de 
andre pensjonskassene. Ta kontakt med aktuell pensjons-
kasse før du vurderer endringer i arbeidsforholdet som vil 
innebære lønnsnedgang.

I KLP-vedtektene § 4-5 heter det:
”Når et medlem har hatt høyere pensjonsgrunnlag enn på 
 pensjoneringstidspunktet og dette ikke skyldes en alminnelig 
lønnsregulering, skal det høyere grunnlag gjelde for tiden før 
grunnlaget gikk ned, og det lavere grunnlag for resten av med
lemstiden. Ved eventuell deltidsstilling er det pensjonsgrunnlaget 
ved full stilling som er avgjørende for sammenligningen.

Tillegg i alderspensjon på grunn av tidligere høyere lønnsnivå gis 
når medlemmet i en sammenhengende periode på 2 år har hatt 
et gjennomsnittlig pensjonsgrunnlag – målt i antall grunnbeløp 
(G) som er høyere enn pensjonsgrunnlaget på fratredelsestids
punktet. (For deltidsansatte benyttes pensjonsgrunnlaget 
om regnet til full stilling ved denne sammenligningen).”

Praktisk innebærer dette at.
•  Det høyere pensjonsgrunnlaget (gjennomsnittet av de 

siste to årene før nedgang) medregnes for så mange 
 pensjonsgivende tjenesteår som vedkommende i alt har 
opptjent fram til slutten av denne perioden. Hvis man da 
har 30 år i 100% stilling på reduksjonstidspunktet, samt 
et pensjonsgrunnlag på minimum 12 G, er det dette  
lønnsnivået som danner grunnlaget for pensjonsberegn-
ingen, selv om man tjener mindre når man fratrer 
 endelig.

•  Dersom man har 25 års opptjening i 100% stilling ved 
reduksjonstidspunktet og har et pensjonsgrunnlag på 
minimum 12 G (gjennomsnittlig i toårsperioden før 
reduksjon), vil 25/30 beregnes etter det høye grunnlaget 
og 5/30 av pensjonsgrunnlaget på fratredelsestidspunktet.

det vises til følgende regneeksempler:
For to kolleger (Liv og Knut)  gjelder følgende forutsetninger: 
• Begge er født 01.06.1944 
•  Begge hadde pr. 01.06.2000 30 år opptjeningstid i KLP, 

og har også senere hatt sammenhengende tilknytning  
(i minst 100 % stilling) til KLP 

•  Begge jobber på samme avdeling og i samme vaktsystem
•  Begge vurderer å ta ut alderspensjon fra 01.06.2009  

(altså fra fylte 65 år)

    Fritak for vakt 
– konsekvenser for alderspensjon?
AV sIgne gerd blIndHeIm, ofs seKreTArIAT.
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A. Overlege Liv
Overlege Liv er et arbeidsjern, frisk og energisk, og trives 
godt med å jobbe også på kveld og i helger. Frem til hun 
fyller 65 år deltar hun derfor fortsatt i en 8-delt bakvakts-
ordning med gjennom¬snittlig arbeidstid på 44 t/uke (altså 
med fast 6 t/uke i utvidet arbeidstid ut over normal arbeids-
tid som for henne er 38 t/uke).

Fast lønn er >12 G. Liv vil kunne ta ut alderspensjon med 
66 % av 12 G.

B. Overlege Knut
Overlege Knut syntes etter hvert at vaktarbeidet ble en 
belastning. Fra 01.06.2000 (ved fylte 56 år) fikk han derfor 
en avtale med avdelingen om at han slapp å delta i vakt. 
Siden 01.06.2000 (altså i 9 år) har han hatt en ukentlig 
arbeidstid på 40 timer/uke (uten deltakelse i vakt blir for 
ham normal arbeidstid 40 t/uke)

Fram til 01.06.2000 deltok Knut i vakt på samme måte som Liv.

Hvis Knut tar ut alderspensjon ved fylte 65 år (altså fra 
01.06.2009), vil han under forutsetning av at lønnen 
utgjorde minst 12 G på tidspunktet for lønnsnedgang;  
(det vil si da han gikk ut av vakt og fikk 40 timers arbeids-
uke) og øvrige forutsetninger for full opptjening er tilstede, 
få 66% av 12 G i pensjon. 

Dersom Knut hadde fortsatt i 4 år til med vakt og fått 
reduksjonen ved 60 år, ville Knut også da fått 66 % av 12 G 
hvis inntekten var minimum 12 G ved reduksjonstidspunktet 
og øvrige forutsetninger for full opptjening var til stede. 

Livs faste månedslønn ser pr. mars 2009 slik ut:
Månedslønn 44.583
Fast tillegg individuelt inkl. i basislønn 3.980
Fast tillegg doktorgrad inkl. i basislønn 2.500
Faste tillegg utenfor basislønn 5.960
Utrykning  4.568
Fast tillegg UTA 13.194
Vaktlønn 5.029
Månedslønn 79.814
Lønn 12 måneder 957.768

Knuts faste månedslønn ser pr. mars 2009 slik ut:
Månedslønn 44.583
Fast tillegg individuelt inkl. i basislønn 3.980
Fast tillegg doktorgrad inkl. i basislønn 2.500
Faste tillegg utenfor basislønn 5.960
Månedslønn 57.023
Lønn 12 måneder 684.276
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Norsk overlegeforening (Of) har 
 etablert nettverk av erfarne ledere 
med medisinsk spesialistbakgrunn 
som er villige til å være samtale-
partnere for kolleger i lederstillinger.

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

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

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

Einar S. Hysing
leder Ofs lederutvalg

Kollegialt nettverk for ledere  
med medisinsk bakgrunn

Følgende ledere kan kontaktes direkte: 
Jon Haffner, kirurgi, tlf. 90 09 48 16, jon.haffner@online.no

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I Overlegen 1/2009 fokuserte vi på 
uheldige situasjoner der pasienter er 
skadelidende og denne vanskelige 
situasjonen sett fra legens side. Rolf 
Gunnar Jørstad, assisterende direktør 
i NPE, ønsket å moderere det inn-
trykket han mener en artikkel kunne 
skape av at legen lett kunne bli belastet 
med søksmål. Han mener Jannicke 
Mellin-Olsens artikkel (”Pasienten 
døde- du tror det var din feil – hva 
nå?”) – som han for øvrig berømmet 
– på dette punktet kunne bidra til å 
opprettholde legers misforståelse på 
dette punktet. De berørte dette i sin 
egen artikkel: ”…. vil jeg da vise til 
hva Sølvi Flåte og jeg skriver i artikk-
elen om NPE: ”Selv om det fortsatt 
kan oppleves som en belastning for 
involvert helsepersonell dersom 

 pasienten fremmer et erstatningskrav 
til NPE, er nok den ofte omtalte 
f rykten for søksmål osv. betydelig 
overdrevet. Den bunner sannsynligvis 
i manglende kunnskap om hvordan 
erstatningssystemet er organisert og 
virker i dag”. Det er nemlig slik at 
NPE i dag er erstatningsrettslig 
ansvarlig for alle skader i norsk helse-
vesen. Pasientene kan riktignok 
f ortsatt gå på den enkelte lege med 
personlig søksmål, men dette er både 
lite praktisk (pasienten må da bevise  
at det foreligger uaktsomhet, mens 
ansvarsregelen i pasientskadeloven er 
svikt, uavhengig av skyld), og blir 
særdeles sjelden gjort. Og pasientene 
kan faktisk ikke lenger gå på sykehuset/ 
sykehuseier direkte med erstatnings-
krav; den muligheten er lukket gjen-

nom pasientskadeloven. Jeg synes 
derfor det er viktig at leger blir klar 
over at søksmål ikke lenger utgjør 
noen nevneverdig trussel.” 

Videre savnet han en understrekning 
av at vi etter pasientrettighetslovens  
§ 3-2 er forpliktet til å gjøre pasienter 
som opplever uheldige hendelser opp-
merksomme på retten de har til å 
klage til NPE – samtidig som han 
understreker at vi ikke skal gi pasienten 
noen vurdering av det inntrufne. 
”Men man er faktisk forpliktet til å gi 
denne informasjonen i situasjoner der 
man er klar over at pasienten er påført 
skade/alvorlig komplikasjon.”

Red. /Arild Egge

Kommentar fra NPE´s assisterende direktør:

Kurs og Kongresser
Sørlandet Sykehus og Helse Sunnmøre vil ikke la over-

leger delta på kurs og kongresser dersom dette ut løser 
uforutsette vakter. Overlegers kursønsker styres av kompe-
tansebehov og når den enkelte kongress/kurs arrangeres, 

ikke etter hvor de tilfeldigvis måtte befinne seg i en vaktturnus.
Synes du dette er greit? Det synes ikke jeg.

Som leder av Overlegeforeningen anbefaler jeg deg ikke å 
ta jobb ved disse stedene.

Det er sikkert også andre sykehus som har slik  praktisering av 
avtaleverket. Derfor er utformingen av din individuelle arbeids-
avtale meget viktig. Ta kontakt med den lokale tillitsvalgte før du 
forhandler med din potensielle fremtidige arbeidsgiver. Vurder 
nøye om slike arbeidsbetingelser er noe du ønsker for hele ansett-
elsestiden din ved sykehuset, eller om du er bedre tjent med å ta 
arbeid et annet sted.

Vurderer du ny jobb? AV ofs leder Arne lAudAl refsum

Ambulering
UNN og Sørlandet Sykehus ønsker at  
hele foretaket skal regnes som arbeidssted.
 Er 70 km ekstra reisevei eller 5 timer 
ekstra reisetid greit? Det synes ikke 
jeg.

Som leder av Overlege-
foreningen anbefaler jeg deg 
ikke å ta jobb disse stedene.
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Fortsatt undrer jeg meg over vår 
sviktende evne til å innse og ta 

hensyn til at ikke alle ser verden 
gjennom samme vindu som oss selv. 
Selv synder jeg, også. Noen ganger 
styrker vi ”vi”-følelsen ved å rakke 
ned på andre, det er bare ”vi” som 
har forstått alt. Én sak er om vi 
 holder slikt innen egne rekker som 
en øvelse i identitets-styrking; det 
kan være ille nok. Mye verre er  
det om vi også eksponerer slikt  
utad. 

Alle har vi sett kolleger som gjør seg 
selv større på andres bekostning.  
Ett eksempel er en allmennlege som 
gang på gang sendte henvisning på 
en gutt med en voksende tumor på 
leggen, men pasienten ble ikke tatt 
inn. Til slutt satte han gutten på 
 fergen med rekvisisjon i hånden og 
beskjed til mor om at hun ikke måtte 
forlate akuttmottaket før han var 
 vurdert av spesialist. Da overlegen 

kom, tok han seg ikke tid til å lese 
tallrike søknader om spesialistvurd-
ering, som sykehuset ikke hadde svart 
på. Derimot utbrøt han: ”Hvorfor 
ble han ikke sendt før? Hva tenkte 
fastlegen på?” Hvem hadde nytte av 
et slikt utsagn? Med et trylleslag var 
morens tillit til fastlegen borte, over-
legen hadde jo uttalt seg, riktignok 
på helt feil grunnlag. De kom fra et 
lite sted der det ikke var så lett å 
finne ny lege. Får pasientene større 
respekt og tillit til en kollega som 
rakker ned på andre kolleger? 

Selv har jeg sjelden vært så sint som 
den gangen en pasient måtte til et 
nervepirrende overtids-hastesectio 
der det gikk galt. Jeg (den gang i 
allmennpraksis) hadde henvist henne 
gang på gang til svangerskaps-poli-
klinikken med stigende Hb og 
 manglende tilvekst, men hver gang 
ble hun ble sendt rett hjem. I epi-
krisen stod det for all fremtid:  

”Dr. Mellin-Olsen gjøres oppmerk-
som på at ved fødeavdelingen arrang-
eres det jevnlig kurs i svanger-
skapsomsorg.” At det hele var min 
feil, var også dosert uttrykkelig til 
pasienten. (Problemet var at poli-
klinikk-notatene ikke var sendt over 
til hovedjournalen på sykehuset,  
som ble oppbevart i en annen etasje.) 
Denne pasienten visste jo hva som 
hadde skjedd. Men ble tapet av 
 hennes nyfødte barn lettere å bære 
ved at legene skyldte på hverandre? 
Jeg er sikker på at vi alle kjenner slike 
eksempler.

Også at ved mediaoppslag om pasient - 
håndtering som journalisten ønsker  
å vise som under pari, er enkelte 
 kolleger noen ganger kjappe til å 
uttale seg på sviktende grunnlag, 
men uten forbehold. Viser vi ydmyk-
het og respekt overfor andres 
arbeidssituasjon og kompetanse, er 
ikke det synonymt med å beskytte 

om å dra i samme retning 
– litt ydmykhet skader ikke 

FaMe

AV fAme-leder JAnnIcKe mellIn-olsen.

Allmennleger er teite! det lærte jeg for 26 år siden da jeg var 
 turnuskandidat på sykehus. Hver dag ble henvisninger og behand-
lingsopplegg kritisert. I distriktsturnus forstod jeg at det var sykehus-
legene som er mindre begavet. senere jobbet jeg på patologisk 
avdeling, og da innså jeg at det var klinikerne som ikke forstår noe 
som helst.
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hverandre i ”brorskap”. Kanskje har 
man for grunn innsikt i situasjonen 
til at det gir mening å være bastant?

Ass. dir. Rolf Gunnar Jørstad i Norsk 
pasientskadeerstatning (NPE) har 
skrevet kommentarer til innlegget 
mitt i Overlegen 1/2009. Som angitt 
i innledningen min, bygget artikkelen 
på foredrag av sveitseren Sven 
S taender, som naturligvis ikke  
nevnte NPE. Det er fint å få denne 
påminnelsen: Det bør være en selv-
følge at vi er flinke til å informere 
pasienter om muligheten til å 
 henvende seg til NPE. 

I tillegg minner Jørstad, gledelig nok, 
om at vi har en feilslått forestilling 
om at vi står i stor fare for å bli sak-
søkt. Men poenget med å dra frem 
den undersøkelsen var ikke å 
skremme oss, men å vise hvor det 
oftest svikter – nemlig at vi ikke er 
ydmyke, heller ikke alltid så åpne 
som vi burde være. For å si det 
enkelt: Vi bør oppføre oss som folk 
og prøve å sette oss inn i situasjonen 
til pasient/pårørende.

Når sakkyndige ser oss i kortene, 
uansett hvem som er oppdragsgiver, 
bør det også være en selvfølge at vi 
vurderes ”på samme nivå”, dvs. at en 
superspesialist sentralt ikke skal 
uttale seg bastant om det en kollega 
har gjort under helt andre forutset-
ninger på mindre steder. 

Både i befolkningen og til en viss 
grad blant legene selv har man en 
forestilling om at det er så fint å være 
spesialisert, og mer jo lenger ut i 
grenene og bladverket man kommer. 
Det er neppe mulig (kanskje heller 
ikke ønskelig) å snu toget med sub-
spesialisering, f.eks. innen kirurgi. 

Men det er et tap at nå pensjoneres 
stadig flere av dem som fortsatt kan 
klinisk medisin, både på tre- og kvist-

nivå. Selv vi på rundt 50 år mangler 
mye av den kliniske kompetansen 60 
– 70-åringene har. F.eks. da jeg selv 
fikk vondt i kneet, ble jeg først sendt 
til MR, som var negativt. Vanlig 
røntgenundersøkelse ga heller ikke 
fasit, så da måtte jeg omsider under-
søkes grundig klinisk. Da jeg fikk  
litt ubehag i venstre arm, måtte jeg 
sykles og ekkoundersøkes før en 
”gammeldags” lege klemte litt på 
plexus brachialis og utløste de samme 
smertene. Selv tar jeg meg i at også 
jeg ser på CO2-kurven før jeg ser om 
brystet hever seg når jeg har intubert 
pasientene. (Kjære gode, gamle 
klinik ere – skriv ned, demonstrer,  
lær videre, hold dere på midtbanen! 
Unngå at det dere kan, går tapt om  
få år.)

Personlig har jeg motforestillinger 
mot bastante utsagn som at ”vi skal 
ha breddekompetanse ved alle mindre 
sykehus”. Jeg er heller ikke uten 
videre enig i hensikten med å si at ” 
Når man er frisk, vil man ha et syke-
hus i nærheten, men blir man syk, er 
det viktigst å ha et sykehus med høy 
kvalitet.” Dette er ikke nødvendigvis 
motsetninger. Poenget er at én 
modell ikke er riktig over alt, vi må 
ha lokale tilpasninger. Vi må lære oss 
å se helhet, men i tillegg trenger vi 
mangfoldet. 

Vi ser at alle, også Legeforeningen, 
lykkes best med innspill i prosesser 
der vi klarer å enes utad. Det gjelder 
også innen faglige spørsmål. Noen 
ganger er det smartere å få noen 
kamelhår i munnen enn å kjøre sin 
egen særlinje til siste slutt. Det 
 gjelder å tenke mer langsiktig enn 
rundt neste sving, og der trenger 
mange av oss mer trening.

Noe av det som er fint med å enga-
sjere seg i FaMe, er at vi lærer mer 
om hvordan kolleger i andre spesiali-
teter tenker. Det jeg selv tar for gitt, 

stiller andre overraskende spørsmål 
til. Videre blir det mer og mer tyde-
lig for meg hvor gjensidig avhengige 
vi er av hverandre. Endrer man f.eks. 
det kirurgiske tilbudet et sted, får  
det konsekvenser for mange andre 
spesialiteter, som indremedisin, 
anestesiologi, radiologi, osv. Derfor 
bør vi øve oss i ikke bare å kjempe 
for egne interesser, men også se 
 helheten i det alle gjør. Ikke minst 
gjelder dette i forhold til å bygge opp 
og vedlikeholde kompetanse. Det er 
et dilemma å ta vare på både produk-
sjon og undervisning. Dette er krev-
ende nok innen samme helsetjeneste-
nivå, men blir enda tydeligere innen 
områder som krever samhandling. 

Slike forhold har Legeforeningen 
vært opptatt av i årevis, men de blir 
ikke mindre viktige i tiden fremover. 
Strukturendringer blir aldri historie  
i norsk helsevesen. Vi bør sitte i 
førersetet!

FaMe
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P rofessor Barbara Starfield ved 
John Hopkins Bloomberg School 

of Public Health har gjennom omfatt-
ende forskning dokumentert primær-
helsetjenestens og allmennlegenes 
betydning for den samlede helsetjen-
este og folkehelse. Hun sier det slik: 
“There is lots of evidence that a good 
relationship with a freely chosen primary
care doctor, preferably over several years, 
is associated with better care, more appro
priate care, better health, and much lower 
health costs” (1).

De senere årene har allmennlegetjen-
esten bemanningsmessig sakket 
betyd elig akterut i forhold til spesia-
listhelsetjenesten. Erkjennelsen av 
primærhelsetjenestens betydning og 
den manglende vekst de senere år,  
har dannet grunnlaget for flere ut -
redninger og reformarbeider de to 
siste årene. De viktigste er HDirs 
arbeidsgruppe om legetjenesten i 
kommunene (2) Samhandlingsre-
formen og Legeforeningens rapporter 
fra 2009: Utvikling av allmennmedi-
sinen. Den siste skal legges fram for 
Landsstyret i Bodø i juni.

Det er viktig å styrke tjenesten på den 
faglige siden. Allmennlegetjenesten 
forutsetter personlig og kontinuerlig 
relasjon til den enkelte pasient, som 
veksler mellom faser og helse til-
stander. Biologi og sykdomslære er en 
nødvendig kjerne i faget, men ikke 
alene tilstrekkelig for å utøve all-
mennmedisin på et høyt profesjonelt 
nivå. Menneskekunnskap, selvforstå-

else og innsikt i sammenhengene 
 mellom miljø, livshendelser og helse 
er viktig for å bli en god allmennlege. 
Allmennmedisin forutsetter bredde-
kompetanse, tilgjengelighet, 
 kontinuitet og nærhet.

Det er viktig å sikre dette for å utvikle 
en bedre helsetjeneste, også en bedre 
spesialisthelsetjeneste.

Styrke det allmennmedisinske 
kunnskapsgrunnlaget 
Summen av forskningsmidler innen 
spesialisthelsetjenesten beløper seg til 
ca 3 milliarder kroner årlig. Til sam-
menlikning ble det brukt  bare 1% av 
dette, ca. 30 mill til forskning i all-
mennmedisin. 

Allmennmedisinsk forskning må 
 styrkes på alle områder av faget. Råd 
gitt med utgangspunkt i forskning 
innen spesialisthelsetjenesten, er langt 
fra alltid hensiktsmessig og relevant 
for en uselektert populasjon som vi 
har i allmennpraksis.

Styrke fastlegeordningen 
Fastlegeordningen har vært en 
 suksess. Evalueringen i 2005 viste  
stor grad av måloppnåelse, hvor både 
befolkningen, legene og forvaltningen 
var tilfreds med ordningen. 

De viktigste kritikkpunktene fra 
 evalueringen har dreid seg om fortsatt 
manglende legedekning i enkelte 
 distriktskommuner, lavere brukertil-
fredshet med hensyn på tilgjengelig-

het til fastlege på telefon (til tross for 
en reell bedring av nettopp telefon-
tilgjengeligheten), for lite samarbeid 
med andre aktører, samt for liten 
 deltakelse i offentlig helsearbeid. 

Fastlegeordningen er et godt grunn-
lag for videreutvikling av tjenesten. 
Det er et stort potensiale i avtale-
verket som ikke er godt nok utnyttet. 
Det finansielle grunnlaget må styrkes 
betydelig.

Større fastlegesentra med  
flere medarbeidere med variert 
helsefaglig bakgrunn
Større allmennmedisinske sentra vil 
kunne utvikle tilleggskompetanse. 
Mer fleksible åpningstider bør vurderes, 

FaMe
Tanker om framtidas 
allmennmedisin
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noe som vil gi bedre tilgjengelighet og 
service og samtidig dempe presset på 
legevakt.

Fastlegesenteret som knutepunkt i 
primærhelsetjenesten tilsier en utvik-
ling i retning av at også annet helse-
faglig personell knyttes til disse 
 virksomhetene. 

Kvalitetsutvikling og styring
NFA har som et overordnet mål at 
kvalitetsarbeid skal være en integrert 

del av virksomheten ved alle lege-
kontorer. Kvalitetsarbeid forutsetter 
satsning på kvalitet i etablert praksis 
og gjennom veiledning av nye leger til 
spesialiteten allmennmedisin. Forbed-
ringskunnskap, tverrfaglig refleksjon i 
egen praksis og livslang læring vil 
gjøre legekontoret til en lærende 
organisasjon. 

For å understøtte dette, er det nød-
vendig å utvikle en sentral ressurs- og 
utviklingsenhet for kvalitetsarbeid i 
allmennmedisin (SAK) som kan yte 
praksisstøtte og som også utdanner 
kvalitetsveiledere. Det må sikres god 
finansiering slik at en snarlig og bred 
satsning på utviklingsarbeid i all-
mennmedisin blir mulig.

Rekrutteringstiltak, veiledning, 
utdanningsstillinger og 
 utdanningsplasser
Utdanningskapasiteten i allmennmedi-
sin må økes kraftig slik at man på sikt 
kan utdanne ca 500 nye spesialister i 
allmennmedisin pr. år. Dette krever at 
man særlig øker veiledningskapasiteten 
i allmennmedisin, og rekrutterer og 
utdanner veiledere i allmennmedisin i 
mye større omfang enn tidligere. 

Det bør opprettes utdanningsstillinger 
i allmennmedisin slik som det er i 

andre spesialiteter. Utdanningsleger 
bør kunne velge mellom fast lønn, 
eller arbeid i forhold til normal-
tariffen slik som fastlegene forøvrig. 

Styrket legevakt, sykehjem, fengsels- 
helsetjeneste, mer helsekontroller 
av barn på fastlegekontoret
Legevaktene er akterutseilt beman-
ningsmessig og er prinsipielt ikke 
endret de siste 20-30 årene. Syke-
hjemmene er sulteforet på lege-
tjeneste. Fengselhelsetjenesten er  
ikke tilfredsstillende. Alt dette må 
styrkes for å kunne gi et tilbud som 
befolkningen har krav på i framtida. 
Det bør utvikles ordninger hvor 
 fastlegen, som kjenner familien,  
også foretar nødvendig individuelle 
undersøkelser av småbarn.

Bedret samhandling, PKO
Det er behov for bedre samarbeid 
både innad i kommunehelsetjenesten 
og med spesialisthelsetjenesten. Det 
meste av dette må gjøres lokalt. 
 Praksiskonsulentordningen (PKO)  
er i utgangspunktet et nettverk av 
allmennleger som medvirker til å 
styrke samarbeidet med sykehusene. 
Ordningen har vist at den er en robust 
modell for å bedre kvaliteten av sam-
arbeid over linjegrense. Denne ord-
ningen bør styrkes.

FaMe
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