
  

 

NYHETSBREV  
Informasjon og nyheter fra Akershus legeforening       Nr. 1 – April 2017 
 

Kjære kolleger 
 

Det nærmer seg påske og det skal bli godt med noen fridager. 
  
Legeforeningen har stevnet Rikslønnsnemndas avgjørelse inn for 
Arbeidsretten. Spørsmålet er om avgjørelsen er juridisk korrekt. En 
inngått avtale tuftet på enighet er nå plutselig ikke oppsigbar. Dette 
innebærer at Spekter kan pålegge legene å bryte arbeidsmiljøloven 
uten at legene har mulighet til å protestere. Dette må være galt. 

I Akershus legeforening er dette diskutert på alle våre styremøter fra 
før streiken. Vi venter i spenning.  

 

Det er landsstyremøte i Ålesund i slutten av mai og vi ser frem til dette. I år er det valg i alle 
foreningens ledd. Alle fritt valgte i styret i ALF stiller til gjenvalg og håper på tillit for to nye år. 
Valget avgjøres på vårt årsmøte torsdag 24. august i Legenes hus. Møtet etterfølges av 
underholdning, og middag for dem som ønsker. Egen invitasjon blir sendt medlemmene i juni. 
 

Vi arrangerer medlemsmøte mandag 8. mai med tema økonomi. Se egen invitasjon på neste 
side, også utsendt i egen mail. Møtet holdes i lokalene til den Danske Bank på Aker Brygge.  

Vi håper på stor oppslutning. Påmeldingsfrist er 2. mai. 
 
I nyhetsbrevet denne gangen, er det nyheter fra bl.a. Ahus og Bærum. Se oversikt under.  
 

 Medlemsmøte (pensjon, forsikring, sparing, kjøp, salg), side 2 

 Leger i spesialisering - ny spesialiststruktur, side 3 

 Nyheter fra Ahus, side 4 

 Nyheter fra Bærum sykehus, side 5 

 Nyheter fra Namf " Bedriftshelsetjenesten under lupen – igjen…, side 7 

 Nyheter fra LSA, side 9 

 Oversikt over støttekolleger, side 11 
 

Styret ønsker alle medlemmer en riktig god påske og en fantastisk vår! 

 

Arne Røde 
Leder 
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Akershus legeforening inviterer alle medlemmer til møte om 

Pensjon, forsikring, sparing, kjøp og salg av praksis 
 
  
 

 

 

 

 

  
Tid: Mandag 8. mai 2017 kl. 17.30-20.00 

Sted: Danske Bank Aker Brygge, Bryggetorget 4 

Påmeldingsfrist: 2. mai 
 

LENKE TIL PÅMELDING   
Begrenset antall plasser. Første mann til mølla.  

17.30-18.00 Servering av Tapas 

18.00-18.30  Informasjon fra Danske Bank og Danica Pensjon 

  - Våre tilbud – ulike konsepter v/Marius Michelet, Danske Bank 
  - Pensjon, forsikring og sparing v/Oddvar Kolås, Danica Pensjon 

18.30-19.30  Overdragelse av praksis – forhandling og avtaleinngåelse 
Ved seksjonssjef og advokat Hanne B. Riise-Hanssen,  
Dnlfs avdeling for jus og arbeidsliv 

  - Hva er det vi egentlig selger og kjøper? 
- Verdifastsetting (eksisterende liste, dele-liste, 0-liste) 
- Forhandlinger 
- Mønsteravtale 

19.30-20.00 Danske Bank og advokat Riise-Hanssen er til stede for spørsmål 

 

  

https://legeforeningen.no/Community/kurskatalogen/Kurs/?coursenumber=31896
https://legeforeningen.no/Community/kurskatalogen/Kurs/?coursenumber=31896
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Leger i spesialisering 
 
Ved Andreas H. Habberstad 

Styremedlem fritt valgt vara 
 

 

Ny spesialitetsstruktur 
Fra 01.03.17 trådte første del av den nye forskriften for spesialitetsutdanningen av leger i kraft. Det 
betyr at turnuslegene til høsten ansettes som leger i spesialisering 1 (LIS1). I tillegg til navnet, er 
læringsmålene og kravene til godkjent LIS1-tjeneste endret (Se læringsmålene på 
helsedirektoratet.no). 101 læringsmål er definert for LIS1. De er utformet i generelle ordlag og det er 
ingen krav til prosedyrer/antall. Det er fortsatt krav om et års tjeneste på sykehus og seks måneder i 
kommunehelsetjenesten, men hvordan året på sykehus fordeles (mellom kirurgi, medisin og 
psykiatri) kan variere. Det vil være opp til veileder å vurdere om kandidaten oppfyller læringsmålene 
og opp til helseforetaket å bestemme hvor/hvordan kandidaten skal tilegne seg denne kunnskapen. 
 
1. april var høringsfristen for de nye læringsmålene for spesialisering del 2 og 3 (tilsvarende dagens 
spesialisering). På samme måte som med LIS 1 (dagens turnusleger) skal læringsmål overta for 
prosedyrelistene. Hvorvidt enkelte prosedyrelister består (f.eks i kirurgiske fag) gjenstår å se. Om 
ordningen med obligatoriske kurs fortsetter er også usikkert, da læringsmål kan nås på ulike måter 
(veiledningsgrupper, supervisert opplæring, e-læringsverktøy og liknende). Det vil være opp til 
helseforetakene å bestemme hvordan legene skal tilegne seg læringsmålene, noe som kan bety at 
spesialiseringen vil variere mer fra helseforetak til helseforetak. Frykten er, at vi får en dårligere 
spesialistutdanning, når arbeidsgiveren får økt styringsrett og tiden i spesialisering skal gå ned. 
 
LIS del 2 og 3 vil implementeres fra 01. mars 2019. Leger som da har mindre enn 3 år igjen av sin 
spesialisering vil kunne fullføre spesialiseringen etter dagens ordning.  
 
Hvordan er det egentlig å være LIS? 
Dette er et spørsmål jeg får fra både overleger, turnusleger og medisinstudenter. Til det finnes det 
sikkert like mange svar som det finnes LIS. Jeg har vært ca. et år som LIS ved indremedisinsk avdeling 
på Ahus. Erfaringene mine varierer fra frustrasjon og reell frykt for å gjøre feil, til følelsen av å være 
til nytte og mestring. Og slik skal det kanskje være? Alt i alt trives jeg veldig godt. Særlig på grunn av 
gode og hyggelige kolleger som er opptatt av godt arbeidsmiljø, og at vi sammen skal gi en så god 
helsehjelp som mulig. Forestillinger om sure og utålmodige overleger er gjort til skamme, gjennom 
inkludering i beslutningsprosesser, veiledning og gode tilbakemeldinger. Kollegers holdninger, 
arbeidsmetoder og tilbakemeldinger er av stor betydning, og det kan være verdt å tenke over for 
enhver. Med den nye spesialitetsstrukturen, vil veiledning og supervisjon bli desto mer viktig, og et 
godt samarbeid er essensielt. 
 
Winter is coming? 
Det var visstnok Anne Karin Brattens dystre spådom under Spekters konferanse i februar i år. For det 
er ikke bare fryd og gammen. Under streiken i høst ble det tydelig at legenes innflytelse og 
medbestemmelse over egen arbeidshverdag skulle innskrenkes. Konflikten med 
arbeidsgiverforeningen har påvirket motivasjonen og innsatsviljen til mange. Selv om jeg ikke direkte 
kjenner noen som har sluttet som følge av streiken, har det blitt diskutert. Tålmodigheten har 
minsket og skepsisen til arbeidsgiver har økt. Ordet ledelse, som burde ha en positiv betydning, har 
fått en bitter bismak i helsevesenet. Det er ingen positiv utvikling. Samarbeid og samhold er viktig 
både for læringens del, pasientenes del og vår egen (personlige) del. Det gjelder også mellom 
arbeidsgiver og arbeidstaker. 

https://helsedirektoratet.no/)
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Nyheter fra Ahus 
 
Ved Håvard Ravnestad  

Styrerepresentant for Ylf  

LIS-lege og foretakstillitsvalgt for Ylf på Ahus 

 

 
I haust er det ni år sidan nye Ahus opna. Eit grensesprengande norsk sjukehusbygg som har vunne 
internasjonale arkitekturprisar, og som skulle setje ein ny standard for automatisering. I 
julenummeret av Akershus Legeforening sitt medlemsblad opningsåret 2008, kunne medlemmene 
lese Aage Huseby fortelje om ei rekke barnesjukdomar: problem med sviktande IP-telefonianlegg, 
pille-trillemaskin som måtte takast ut av drift, og problem med rørpostanlegget for å nemne nokon. I 
dag er dette system som fungerer som dei skal, og som me tilsette stort sett tar for gitt og i liten grad 
reflekterer over.  

Ei anna bekymring i 2008 var sengekapasiteten. Ni år seinare har Ahus sitt pasientgrunnlag vokst med 
50 %, og held fram med å vokse i rekordfart. Sengekapasitet er ei like stor eller større bekymring for 
tilsette og sjukehusleiing i dag som ved opninga. Etter nokre år med milde influensasesongar traff 
årets influensa sjukehuset med full kraft. Særleg dei medisinske avdelingane har fått merke det 
kraftig, og tross ekstraordinære tiltak for å mellombels auke sengetalet har inngangen til 2017 vore 
prega av overbelegg og korridorpasientar. For pasientane er dette ugreit, og for personalet medfører 
det ei ekstra arbeidsbelastning. Trass i ombygging av senger i pasienthotellet til sjukehussenger, 
redusert liggetid, kortare ventetid på kommunal omsorg og innfasing av kommunale akuttsenger, vil 
Ahus om utviklinga held fram mangle bortimot 200 senger i 2030. Det manglar med andre ord ikkje 
på utfordringar i framtida. 

Biletet er likevel ikkje heilsvart. Etter ni år med underskot i hundremillionarklassen gjekk Ahus i 2017 
for fyrste gong sidan innflyttinga med overskot. Med 57 millionar i pluss ser det lysare ut enn nokon 
gong for urologane som i fleire år har venta at sjukehuset skal få råd til operasjonsrobot. Pasientane 
som søker seg til andre sjukehus der dei opererer med robot vil vonaleg vende attende, og urologane 
kan leite etter eit anna formål å donere pantepengane sine til.  

Bak overskotet i fjor skjuler det seg hardt arbeid frå samtlege tilsette ved sjukehuset for å behandle 
fleire pasientar for dei same kronene. Marginane er for lengst skorne bort, og når ein skal kutte 
vidare er det kjøtt ein skjær bort. Legar, sjukepleiarar, helsefagarbeiderar, helsesekretærar og andre 
sjukehustilsette er mette på økonomisk omstilling. Like fullt vil endring og innsparing vera ein del av 
kvardagen vår også i dei komande tiåra, kanskje i endå større grad enn hittil. Det treng imidlertid  
ikkje å få følgje av eit demotiverande, bedriftsøkonomisk industrispråk, der pasientar vert kundar, 
behandlinga er produksjon, og der det høgaste målet er ytterlegare effektivisering. På Ahus som i 
resten av norsk helsevesen treng det administrative språket ein skikkeleg grundig vask, og 
prioriteringane må justerast i tråd med det me faktisk er her for – best mogeleg behandling til 
pasientane. Når leiarar på alle nivå snakkar med sine tilsette må ein fokusere mykje meir på fag og 
kvalitet, og mindre på botnlinja. Å ikkje gjera det vil vera dårleg forvaltning av den største ressursen i 
helsevesenet: menneskeleg kompetanse. 

Bygningane på Nordbyhagen er ikkje så nye som dei var i 2008. Mykje av det toppmoderne 
medisinsk-tekniske utstyret som var nytt ved innflytting nærmar seg slutten av forventa levetid. 
Takka vere dei nærmare 9 000 tilsette er Ahus likevel eit meir moderne sjukehus i dag enn då det 
opna. 
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Nyheter fra Bærum sykehus 

Ved Toril Morken 

Styrerepresentant for Overlegeforeningen 
Klinikktillitsvalgt for overlegene på Bærum sykehus 
Vara Foretakstillitsvalgt i Vestre Viken  

 

 
Streik og samarbeidsproblemer  
Etter stor streikeinnsats holdt legene i hele landet pusten gjennom jul og nyår. Også hos oss. 
De mest pessimistiske fikk rett vedrørende Rikslønnsnemda. Der var det ikke rimelighet eller 
rettferdighet å få. Helseministeren ville heller ikke gripe inn mot Spekters hensynsløse 
fremferd før streiken, noe som gjorde det umulig å finne konstruktive løsninger. Samarbeid 
og medvirkning er blitt fremmedord. Maktapparatet som styrer helsevesenet ser virkelig ut 
til å mene at legene skal påtvinges arbeidsforhold som mest ligner slavekontrakter. Det er 
ikke til å tro.  
 
Vi gir oss aldri  
Dette var vårt motto under streiken. For å komme videre, slik at det er mulig å gjennomføre 
kommende lønnsoppgjør sentralt går Akademikerne sammen med Legeforeningen nå til 
Arbeidsretten og stiller spørsmål ved om Rikslønnsnemda har den nødvendige kompetansen 
til å fatte det vedtaket den fattet etter streiken. Vedtaket går ut på at unntakene fra 
Arbeidsmiljøloven som Legeforeningen har gitt arbeidsgiver mulighet til å benytte, nå 
videreføres uten at arbeidstakerne har innflytelse. Dette er vel i seg selv et brudd på 
Arbeidsmiljøloven.  
 
Samarbeidet hos oss  
Lokalt på sykehuset er samarbeidsklimaet mye bedre enn man skulle tro når man hører 
retorikken til Spekter. Ledelsen og de ansatte har en felles interesse i en god framtid for 
sykehuset. Derfor var det en overraskelse at medisinsk avdeling på sykehuset var utvalgt av 
Helse Sør-Øst til å være pilotavdeling for utprøving av nye arbeidsplaner, såkalte 
kalenderplaner. Dette var på full fart inn uten at vi som er tillitsvalgte lokalt visste om det. 
Kalenderplanene skulle implementeres i desember 2016. Vi har fra Legeforeningen fått vite 
at Helse Sør-Øst nå har trukket forslaget tilbake.  
 
Overtid og legenes arbeidstid  
Leger ved noen avdelinger har fått beskjed om at det ikke skal skrives overtid. Likevel er det 
stort behov for å jobbe overtid. Pasienter legges inn og skrives ut i stort tempo. Dette skal gå 
riktig for seg. Det er ofte for få som skal gjøre jobben. Det er ikke alltid mulig å rekke alt 
innen arbeidstiden som hos oss er blitt kortet ned ved innsparinger. Sykebilen står klar for å 
kjøre pasienten til sykehjemmet og epikrisen mangler. Heldigvis for pasientene er leger 
samvittighetsfulle. De gjør jobben ferdig. Helst vil man gå hjem når man skal. Hjemme er det 
andre viktige oppgaver som venter. Skal pasientbehandling skje på fritiden? Nei, det skal det 
ikke. Pasientbehandling er ingen fritidsaktivitet. Det er juridisk betenkelig at viktige 
avgjørelser tas og dokumenter skrives på fritid som ikke en gang dokumenteres. Vi 
tillitsvalgte oppfordrer alle til å registrere overtiden i GAT. Først da kan vi se hva som er det 
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reelle behovet for legetid og først da kan Legeforeningen hjelpe oss der hvor det er 
vanskelig.  
 
BRK = begrensede ressurser til klinikk Bærum sykehus  
Mye dreier seg nå om BRK prosjektet. For Bærum sykehus er det avsatt ca. 800 millioner 
kroner av 1,6 milliarder som er tenkt til oppgradering og utvikling av Bærum, Ringerike og 
Kongsberg sykehus de neste 10 årene. Dette er altfor lite, det har vi og Venner av Bærum 
sykehus sagt mange ganger. Det holder ikke til mer enn å ta igjen vedlikeholdsetterslepet 
som var der allerede for noen år siden. Av de ca. 14 milliarder som adm. dir. Wisløff sier er 
satt av til bygg og utstyr i Vestre Viken, får Drammen sykehus det meste, antagelig ca. 80 %. 
Den lokale råderetten hos oss er svært begrenset, andre klinikker, adm. dir. og styret avgjør 
hva vi kan gjøre.  
 
Utvikling av det somatiske sykehuset  
Når sykehuset skal utbedres må poster flytte. Det krever at det er ledige lokaler å flytte til. 
Styret i Vestre Viken har som mål å bruke ledige arealer i egne bygninger fremfor å leie og 
har derfor bestemt at barne -og ungdomspsykiatri (BUP) skal være i sykehusets lokaler, i de 
lokalene vi skulle brukt til nødvendig rotasjon når etasjer med sykeposter skal rehabiliteres. 
Avrusningen, AURA har også store lokaler i det gamle bygget, i arealer som ville egnet seg 
godt som poliklinikker, med direkte adkomst fra Sykehusveien. Funksjoner som hører under 
Klinikk for Psykisk helse og rus lokaliseres i det somatiske sykehuset vårt, noe som gjør det 
umulig for oss å utvide somatisk virksomhet som det er behov for.  
 
Per Bleikelia, vår nye nabo  
Vår nærmeste nabo, Marina Hansens Hospital, har fått ny leder. Per Bleikelia som har hatt 
stor suksess som tilrettelegger for pasientbehandlingen på Ringerike sykehus i fem år 
overtar. Ringerike mister dessverre en stor ressurs. Han nyter stor tillit blant de ansatte på 
Ringerike sykehus og i hele landet. Han har praktisert en helt ny ledelsesfilosofi, hvor tillit til 
behandlerne står i sentrum. Han har vist at det gir god pasientbehandling, godt arbeidsmiljø 
og er økonomisk bærekraftig. Så enkelt kan det gjøres. Han har brukt lokale krefter fremfor 
konsulenter og redusert byråkratiet. Dette eksemplet hadde Vestre Viken hatt god bruk for 
og burde benyttet. Det er hyggelig for oss på Bærum sykehus at vi har fått Per Bleikelia som 
nabo. Vi gleder oss til et spennende samarbeid med Martina Hansen. 

Pasientbehandlingen er vår drivkraft. Vi mister ikke troen på framtiden. 
 
God påske! 
 

Toril Morken 
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Nytt fra Namf  

 

Ved Agneta Iversen 

Fylkestillitsvalgt Namf og styrerepresentant  

 

 

Bedriftshelsetjenesten under lupen – igjen… 
Det årlige fagseminaret for lokaltillitsvalgte i Norsk arbeidsmedisinsk forening (Namf) ble 

avholdt på Losby 9.-10. februar 2017, med deltagelse både fra tillitsvalgte, styret, samt andre 

utvalg og inviterte gjester. Programmet startet med at leder i Namf, Knut Skyberg, 

redegjorde for styrets arbeid, oppdatert medlemsstatistikk, og åpnet for innspill til 

satsningsområdene 2015-2017: 

1. Styrke bedriftshelsetjenesten (BHT) og bedriftslegenes rolle i BHT 

2. Arbeidsmedisin i et globalt perspektiv 

3. Fremme spesialiteten arbeidsmedisin  

Knyttet opp mot satsningsområde 1, så ble SINTEF rapporten «Evaluering av 

bedriftshelsetjenesten 2016» gjennomgått og diskutert. BHT har blitt evaluert mange ganger 

de siste 20 årene. Bakgrunnen denne gang var en bestilling fra Arbeids- og 

Sosialdepartementet (ASD), som ønsket å få svar på hva BHT gjør, om tilbudet er tilpasset 

virksomhetene og hvordan virksomhetene bruker BHT. Videre ville man, ikke minst, få svar 

på hvordan godkjenningsordningen egentlig fungerer. Rapporten baserte seg på intervjuer 

med Arbeidstilsynet, STAMI og Godkjenningsenheten, fem virksomheter, partene i 

arbeidslivet, og ti bedriftshelsetjenester. Det ble også sendt ut spørreskjema til ledere i 288 

BHT-er (59% svar), og 2900 tilfeldig utvalgte virksomheter med BHT- plikt (svar fra 24% 

ledere og 16% ansatte/verneombud), altså svært lav svarprosent. Resultatene bør derfor 

tolkes med stor forsiktighet. 

Kort tid etter seminaret ble det kjent at ASD har nedsatt en ny, uavhengig ekspertgruppe for 

å gjennomgå og vurdere BHT. Noe av bakgrunnen for dette var den lave svarprosenten i 

Sintef-rapporten nevnt over. Gruppen ledes av Pål Molander, direktør ved STAMI. 

Ekspertgruppen skal vurdere hvordan en BHT-ordning i fremtiden kan utformes på en 

treffsikker måte, og skissere og vurdere ulike modeller som alternativ til dagens ordning. 

Departementet skriver i sitt mandat at «det kan stilles spørsmål ved i hvilken grad 

bedriftshelsetjenesten i tilstrekkelig grad fungerer som et målrettet, treffsikkert og godt 

virkemiddel, sett i forhold til de omfattende og ressurskrevende krav som stilles til bransjer 

og virksomheter på dette området. Det bør derfor foretas en gjennomgang og vurdering av 

bedriftshelsetjenesten i Norge, med sikte på hensiktsmessige endringer og forenklinger». Så 
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hva resultatet blir av denne gjennomgangen, og hvilke konsekvenser det har for vårt 

fagområde, blir det svært spennende å følge med på. 

Namf sin Vårkonferanse i Stavanger 10.-11. mai i år har for øvrig på programmet første 

dagen et par innlegg om hvordan BHT er organisert og fungerer i Sverige og Danmark. Så om 

du har tenkt deg en tur til Stavanger for å delta her, vil det være interessant informasjon i 

anledning det som er nevnt her, om mulige endringer av BHT i Norge. 

Erik Dahl-Hansen fra Norsk Industri holdt et engasjert og spennende foredrag om typiske 

trekk ved dagens arbeidsliv og han utfordret BHT-ene til å være proaktive. BHT-ene trenger å 

være foroverlente og vise hva BHT-ene kan bidra med ved utformingen av fremtidens 

arbeidsliv. Arbeidslivet er og blir i økende grad preget av svært rask teknologisk utvikling og 

endringsprosesser med de utfordringene dette kan gi i forhold til arbeidsmiljø og 

produksjon. Arbeidsmedisinere har en unik kompetanse mht forhold i ulike bedrifter og 

bransjer, arbeidshelse og eksponering i bred forstand, og kan derfor vise seg å være en 

nyttig samarbeidspartner og ressurs.  

Vi fikk i seminaret også svært nyttig og viktig informasjon om Legeforeningens juridiske 

bistand til medlemmene, og vil derfor minne dere om dette tilbudet. På hjemmesiden til 

Legeforeningen finner dere oversikt over god og viktig informasjon om hvordan man kan få 

råd og bistand i rettslige saker som angår ditt arbeid som lege. 

President i Legeforeningen, Marit Hermansen, hadde tatt turen til Losby og holdt det siste 

innlegget, hvor hun tok opp relevante saker fra dagens arbeidsliv, og da ikke minst det som 

preget det siste året – utfordringer knyttet til legers arbeidsforhold og streiken 

Legeforeningen og Akademikerne gjennomførte høsten 2016.  

Med dette i tankene er det vel ikke tvil om at det vil være en plass for arbeidsmedisinere og 

BHT også i fremtidens arbeidsliv! 

Ønsker dere alle en riktig God Påske!  

Agneta Iversen  
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Nyheter fra LSA 

Ved Dianne E. Steenberg 

Styrerepresentant LSA 

 

 

ER DET LOV Å VÆRE SAMFUNNSENGASJERT PÅ EGET ARBEIDSFELT? 

– YTRING OG VARSLING 

Ytringsfriheten er forankret i Grunnloven. Sivilombudsmannen har flere ganger påpekt at 

offentlige arbeidstakere pålegger arbeidstakere en begrensning av ytringsretten som bryter 

med Grunnloven § 100. 

Beslutninger som treffes og handlingsvalg som gjøres i kommunen får stor innvirkning på 

innbyggernes, brukernes og arbeidsgivernes hverdag og liv. Som leger har vi faginnsikt som 

ikke deles av andre, samt ansvar for svake og utsatte grupper. Hvilke muligheter og 

begrensninger har vi som kommunalt ansatte til å bruke vår ytringsfrihet? Benyttes 

varslingsretten? Og er kommunen som arbeidsgiver i stand til å håndtere kritiske innspill og 

ubehagelig informasjon? 

Det skal være åpenhet rundt spørsmål om bruk og forvaltning av ressurser og om løsning av 

viktige samfunnsoppgaver. Likevel viser undersøkelser fra 2014 og 2016 at offentlige ansatte 

opplever sine eksterne ytringsmuligheter som dårligere enn arbeidstakere i privat sektor.  

Etter oppdrag fra KS, har Fafo nylig utgitt en rapport om ytringsfrihet og varsling i 

kommunesektoren (1).  I følge denne har 21 % av de ansatte vært vitne til, avdekket eller 

opplevd kritikkverdige forhold på arbeidsplassen sin som burde vært stoppet. Kritikkverdige 

forhold kan være brudd på lover og regler, brudd på retningslinjer eller en alminnelig 

oppfatning av hva som er forsvarlig eller etisk akseptabelt. «Destruktiv ledelse som er 

ødeleggende for arbeidsmiljøet» er det mest erfarte kritikkverdige forholdet. (1) Trygstad, 

S.C., A.M. Ødegård, M. Skivenes og E. Svarstad (2017) Ytringsfrihet og varsling i norske 

kommuner og fylkeskommuner. Fafo-rapport 2017:04   

Fire av 10 arbeidstakere unnlat å varsle om det kritikkverdige forholdet de har opplevd eller 

vært vitne til. 37 % trodde ubehagelighetene ved å melde fra ville blitt for store. 24 % 

begrunnet sin taushet med at å melde fra medfører store personlige belastninger for den 

enkelte. Det er tillitsvalgte og verneombud som er mest kritiske – «et kjent mønster» i følge 

Fafo.  Refs og irettesettelser fra leder var den vanligste negative reaksjonen. «Det kan være 

uklart hva som ligger i gjengjeldelser og sanksjoner, da det finnes mange nærmest usynlige 

måter å straffe varsleren på…» 
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Det er ikke akseptabelt at arbeidstakere kvier seg for å bringe fram sin kunnskap og bl.a. gir 

informasjon om hva som fungerer bra og dårlig til ledere og andre beslutningstakere.  Gode 

ytringsbetingelser på arbeidsplassen dreier seg i bunn og grunn om mulighetene til å si fra 

om bekymringer og ytre seg kritisk, enten til leder eller til kolleger, uten å risikere 

gjengjeldelse.   

Hva slags holdninger ledelsen har er avgjørende for hvor gode eller dårligere 

ytringsbetingelsene er. Det er reaksjoner og handlinger over tid som teller. Toppledelsens 

holdninger fremheves som sentralt.  Men også tillitsvalgte, verneombud og arbeidstakere 

har en klar medvirkningsplikt til å skape et miljø der det å ta opp kritikk håndteres på en 

forsvarlig måte.     

Kom gjerne med innspill til ALF om dette viktige temaet – konkrete erfaringer, synspunkter 

og «råd».  Selv ønsker jeg å skrive mer om Fafo-rapporten.  Fire case-kommuner er valgt for 

å gi kvalitativ innsikt. For samfunnsmedisinere, sykehjemsleger og ansatte i Bærum 

kommune kan rapporten være av særlig interesse.    
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