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En hektisk første halvdel av 2008 

nærmer seg sin naturlige glidende 
overgang til sommerferie, båtliv, bading 
og til å sitte på bryggekanten og 
 filoso fere. For det finnes ikke noe mer 
avslappende enn å sitte der med en pils 
mens skyene blir rosarøde av den 
 synkende solen, det er litt fønvind som 
 holder myggen borte og bølgene 
 skvulper  akkurat så mye at det gir ro i 
sjelen.

Årets start har vært hektisk.
Det enormt raske tempoet i Helse 
Sør-Østs Hovedstadsprosess har trukket 
mye fokus, det har også de etter hvert 
regel messige budsjettnedskjæringene, og 
 forberedelsene til årets lønnsoppgjør. 
Her er jeg ved en av de mest frustr-
erende delene av jobben som tillitsvalgt i 
Overlegeforeningen.

Vi er mennesker som har opparbeidet en 
enorm kompetanse på det vi driver med, 
den har kostet mye i tid og innsats å 
oppnå, men når vi kommer til lønnsopp-
gjør, så møter vi en helt annen virkelig-
het enn den vi er vant til å forholde oss 
til. Her er det ingen normale spilleregler 
som gjelder. La meg nevne noen 
eksemp ler. Det ble stor medie, og poli-
tiker oppmerksomhet omkring veksten 
av personell i spesialisthelsetjenesten, og 
mest selvfølgelig om økningen av leger, 
selv om dette bare var småtteri sammen-
lignet med sykepleiertallene. Det som 
var spesielt var at samtidig med at Aften-
posten kom med sine oppslag var Da-
gens Næringsliv opptatt med samme 
problema tikk. 
Tilfeldig? Tja?

En god journalist hadde aldri godtatt en 
slik tilsynelatende tilfeldighet. Så kom-
mer Dagens Næringsliv med sine artik-
ler om lav produktivitet blant norske 
sykehusleger, sammenlignet med våre 
finske kollegaer. Journalisten hadde til 
og med vært med Spekter når de hadde 
sin studie tur til Finland. Uhildet?

At mange av tallene som var grunnlag 
for sammenligningen var feil spiller 
visst ingen rolle, så lenge man fikk et 
eksklusivt oppslag. Og Spekter fikk nok 
en gang desavuert legene i media, 2 
dager før forhandlingene skulle komme 
 ordentlig i gang. Legeforeningen var 
informert om innholdet på forhånd, 
mange uker på forhånd, og hadde påpekt 
feil i grunn laget, og man var enige om å 
se på materialet sammen. Vi er ikke 
uenig i at produk tiviteten kan økes, men 
da må virksomheten organiseres rundt 
legene, og legene må gjøre legearbeid, 
og ikke for eksempel sekretærarbeid, noe 
som er van lig med det nye talegjen-
kjenningssystemet som kommer. Bare 
som et eksempel.
Tilfeldig? Tja?

Spekter går også ut i media med vårt 
første krav, samtidig med at en felles 
gruppe arbeider med å komme frem til 
en felles forståelse av kravet, og hvor 
arbeidet ikke var avsluttet. Dette er imot 
alle uskrevne regler i forhandlingsarbeid.
Tilfeldig?
Tja, eller egentlig Nei.

Så lenge eier av sykehusene ser seg tjent 
med å ha en organisasjon som Spekter 
som sin arbeidsgiverorganisasjon, så vil 

ikke slike eksempler være 
tilfeldigheter. Så lenge leger, og i denne 
sammenheng Overleger ser seg tjent 
med å hele tiden jobbe mer for arbeids-
giver uten at arbeidsgiver kan sies å opp-
tre anstendig, ja da kommer vi ikke 
 lenger. Så lenge Spekter kan sentralstyre 
lokale forhandlinger, slik at det regnes 
som usolidarisk å gi mer enn en minste-
sats fastsatt av dem selv, da er modellen 
vår ubrukelig. Da er vi heller tjent med å 
ta en pils til, på bryggekanten, og la 
sykehusene seile sin egen vei, på vei mot 
kaos og systemkrise, uten legitimitet i 
befolkningen og med fremvekst av et 
privat helsemarked. Da vil våre forhand-
lingskort styrkes, men spørsmål er om vi 
vil tilbake til Spektersykehusene, eller 
om vi kommer til å trives i det private, 
hvor vår kompetanse blir satt pris på.

Solen er gått ned, men det er varslet fint 
vær i morgen også. Det ser ut til å bli en 
fin sommer, i hvertfall.
God sommer til dere alle.

På Bryggekanten

C
F-W

esenberg/K
olonihaven.no



Autonomi

I en NOU fra 2004 kommenteres 
den personlige autonomien som 

prinsippet om enkeltindividets rett til 
å bestemme over forhold som gjelder 
dem selv, og her settes det inn i sam-
menhengen hvor pasienter selv skal få 
bestemme over egen behandling.
Nå skal ”systemets” rett til å be-
stemme over pasienten vike for 
pasientens rett til å bestemme over 
seg selv, og det vises til en Høyeste-
rettsdom fra 1977 da en pasient fikk 
innsynsrett i egen journal.

I Lønning I-utvalget om priori-
teringer diskuteres legenes au-
tonomi. Her er det snakk om 
retningslinjer for prioriteringer 
innen medisinen som fag, og det 
sies: ”..det vil gå ut over legenes 
faglige autonomi, dersom ut-
formingen av retnings linjer (for 
prioriteringer) skal være med på å 
styre helsetilbudet”.  Videre står 
det: ”Det kan tenkes at enkeltle-

genes autonomi må vike i noen 
henseender, for at legene, som 

gruppe, skal kunne beholde sin fag-
lige autonomi”.

Faglig autonomi betyr at man i sin 
yrkesutøvelse ikke er underlagt andres 
instruksjonsmyndighet, og faglige 
beslutninger treffes på grunnlag av 
faglig skjønn som vedkommende 
 profesjonsutøver forutsettes å være 
best i stand til å utøve. Dette be-
grunnes at det kun skal tas faglige 
hensyn ved ytelse av helsehjelp.

BMJ skriver i 2002 at mindre inn-
flytelse gjør leger mer ulykkelige. I 
den industrialiserte verden er 
 medisinens rolle redusert. Det skyldes 
både en økt evidens-based basis for 
virksomheten, og langvarige bestre-
belser på å få medisinen under 
ledelses- og kostnadsmessig kontroll. 
Før ga myndighetene leger stor auto-
nomi og kontroll over eget arbeide, 
mens legene aksepterte myndig-
hetenes rett til å bestemme budsjettet. 
De siste 20 årene har imid lertid en 
nennsom  administrering blitt avløst 
av hardkokt management.

JAMA 2003 beskriver at det er 
legenes opplevelse av klinisk auto-
nomi som var avgjørende for deres 
tilfredshet i yrket. I en rapport fra 
Legekårsundersøkelsen offentliggjort 
i Tidsskriftet i 2001  beskrives at 
kombinasjonen av høye krav og lav 
kontroll (liten autonomi) i arbeidet er 
avgjørende for psykisk og fysisk helse. 
Lav grad av opplevd autonomi var den 
faktor som var sterkest knyttet til 
tidspress blant norske leger, som 
 oftere enn andre akademikere opp-
levde en oppjaget og hektisk hverdag. 
(Tyssen 2001)

I ”God vakt”- rapporten fra Statens 
arbeidstilsyn i 2006 viste det seg at 
legegruppen beskrev en arbeidshver-
dag som gradvis og over tid er blitt 
mer krevende. Det er blitt hyppigere 
inn- og utskrivninger, og betydelig 
større krav til dokumentasjon er 
forhold som trekkes frem som tids-

AV OVERLEGEFORENINGENS LEDER  
ARNE LAUDAL REFSUM

Moralfilosofien definerer dette som: Autonomi - det som følger av 
egen indre lovmessighet uavhengig av påvirkning utenfra.
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Det burde være i våre arbeidsgiveres interesse at vi får nettopp denne 
 muligheten til å utvide vår individuelle kunnskap.....

krevende, samt at mye av denne doku-
mentasjonen og registreringen nå må 
gjøres av den enkelte. Det kan opp-
summeres slik: Det fragmenterte hel-
hetsbildet som er gitt av arbeids-
situasjonen for legene, gir inntrykk av 
arbeidstagere med stort faglig enga-
sjement, som opplever å ha et 
menings fullt arbeide, men som sam-
tidig sliter med stort arbeidspress, 
krevende arbeidstidsordninger og et 
voldsomt ansvar.

I Overlegeforeningens prinsipp- og 
arbeidsprogram står følgende mål: 
Ledelse og organisering ved våre 
 foretak må ha som mål å bedre 
pasientbehandlingen, fremme helhets-
tenkningen …, og ivareta behovet for 
autonomi i legerollen.

Hvordan kommer vi så videre.
Vi skal ikke tilbake til å være 
småkonger i egen avdeling eller på 
sykehuset, og vi skal ikke tilbake til en 
opphøyet posisjon i forhold til pasi-
entene. Pasientene skal selvfølgelig ha 
sin egen autonomi, og den skal vi 
hjelpe dem med å ivareta. Vi aksept-
erer også prinsippet om at nye 
behand lingsmetoder bør være 
 evidensed-based, og også  at vi skal 
følge nasjonale og internasjonale 
 retningslinjer for behandlingen vi 
tilbyr pasientene. Budsjettene skal 
holdes, og innen disse rammene må 
det prio riteres, og til slutt er det vi 
som må stå for å utøve disse prioriter-
ingene.

Men gitt alle disse forutsetningene, 
hvordan kommer vi dit at vi kan øke 
vår autonomi? Hvordan kommer vi 
dit at det blir legitimt både å ivareta 
de økonomiske interessene for våre 
medlemmer, men også å ivareta de 
faglige og sosiale interessene, slik at 
overleger kan få en opplevelse av 
 kontroll over egen arbeidssituasjon og 
mulighet til å utvikle seg faglig, noe 
som også vil være til beste både for 
arbeidsgiver og pasienter? Hvordan 
får vi til i fellesskap med vår arbeids-
givermotpart å gi legene rom for 
 refleksjon, faglig utvikling og etter-
utdanning, tid til å slå opp i bøker og 
tidskrifter uten at dette bare resulterer 
i at presset forskyves i tid, og kontoret 
omdannes til et papirhelvete?

Hennestad og Revang skriver i sin 
bok om endringsledelse om nettopp 
kunnskapsmedarbeidere at anvendelse 
av standardisering, formalisering og 
kontroll av arbeidsprosesser fungerer 
dårlig overfor ansatte med høy ut-
danning. De krever som regel auto-
nomi i jobben, myndighet til utfor-
ming av arbeidsoppgaver og deltagelse 
i  strategiske vurderinger. Utnyttelse 
av individuell kunnskap til organisa-
sjonens beste uten at man byråkra-
tiserer ytterligere, er i slike tilfelle en 
stor (ledelses) utfordring.

Det burde være i våre arbeidsgiveres 
interesse at vi får nettopp denne 
 muligheten til å utvide vår individu-
elle kunnskap, slik at både arbeids-

giver, men også faget og pasientene, 
får  mulighet til å nyte godt av vår 
interesse for å utvide og videreutvikle 
vår kunnskap.

Kilder:BMJ 2002
           Tidskrift Dnlf nr 30, 2001
           JAMA, 2003
Hennestad og Revang
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”Vind i seilene  
for medisinsk 
 forskning”

Initiativet til utredningen som førte til 
rapporten ”Vind i seilene for medi-
sinsk forskning” kom fra styret i Oslo 
legeforening. Sentralstyret behandlet 
forslaget og gav Forskningsutvalget i 
oppdrag å lage en statusrapport med 
innstilling til forslag om retning på 
det videre arbeidet. Forsknings-
utvalget utarbeidet det endelige doku-
mentet sammen med representanter 
for Oslo legeforening. Rapporten ble 
et meget solid dokument med fokus 
på legen som medisinsk forsker, med 
kartlegging av status nå, identifisering 
av problemområder og utfordringer, 
samt målsetninger for fremtiden og 

forslag om hvordan målene kan nås. 
Rapporten ble lagt fram for Lands-
styret i 2006. Landsstyret vedtok et 17 
punkters handlingsprogram basert på 
rapportens forslag, samt at man skulle 
legge fram en rapport om fremdriften 
for arbeidet med disse punktene 
 under Landsstyremøtet i 2008.

”Mot en ny vår for medisinsk 
 forskning”
Når man på denne måten hadde fått 
et solid grunnlag for å arbeide med 
forskerens kår, var det naturlig også å 
se på forskningens kår. Sentralstyret 
ba derfor i september 2006 Forsk-
ningsutvalget om et nytt dokument 
som skulle beskrive kårene for 
 medisinsk forskning ved:

Legeforeningen 
+ forskning = sant?

AV BåRD LILLEENG

Legeforeningen har gjennom to Landsstyremøter vedtatt 
 ambisiøse mål for hva man ønsker for  medisinsk forskning i årene 
som kommer. Ambisjonene skal nå omsettes i handling. Landsstyret 
hadde bedt om en tilbakemelding på arbeidet med det 17 punk-
ters programmet som bygget på rapporten ”Vind i seilene for 
 medisinsk forskning”. Sentralstyret rapporterte om status i arbeidet 
på Landsstyremøtet på Soria Moria nå i mai. 

Innen 6 år vil over halvparten av dagens professorer i medisin gå av 
med pensjon og det er liten nyrekruttering. Hvem skal overta?

• Begrepsavklaringer
• Organisasjon og struktur
• Økonomi
• Forskningens plass i samfunnet
• Prioriteringer av forskningsområder
• Forskningsetikk og kvalitetsarbeid

Arbeidet munnet ut i et nytt stykke 
solid arbeid med en oppsummering av 
status samt anbefalinger fra Forsk-
ningsutvalget til Sentralstyret om 
ambisjoner for retning og betingelser 
for medisinsk forskning i Norge frem-
over. Innstillingen ”Mot en ny vår for 
medisinsk forskning” ble behandlet på 
Landsstyremøtet i mai 2007 og man 
vedtok en handlingsplan basert på 
anbefalingene i innstillingen. 

Hva er gjort så langt?
Mye har skjedd internt i Den norske 
legeforening for å berede grunnen for 
den økte satsingen på medisinsk 
forsk ning, og på den måten sette oss 
selv i stand til å være den pådriver for 
medisinsk forskning som vi nå har 
sagt at vi ønsker å være. Tyngde-
punktet i dette arbeidet ligger naturlig 
nok i Medisinsk Fagavdeling under 
avdelingsdirektør Bjarne Riis Strøm. 
Medisinsk fagavdeling har blitt styrket 
med en egen enhet for forskning og 
høyspesialisert medisin ledet av fag-
sjef, tidligere professor, dr.med. 
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 Elisabeth Søyland. Enheten har i 
tillegg knyttet til seg ytterligere flere 
høyt kvalifiserte medarbeidere. 
 Arbeidet blir organisert under det 
som nå kalles ”Prosjekt forskning”. 
Prosjektet er organisert i en prosjekt-
gruppe og tre underliggende arbeids-
grupper. Innenfor rammene av dette 
prosjektet jobber man nå aktivt for 
videre å implementere punktprogram-
met vedtatt i 2006 og handlingsplanen 
vedtatt på landsstyremøtet i 2007. 
Prosjektet styres gjennom en over-
ordnet prosjektgruppe. Prosjekt-
gruppen ledes av fagsjef Elisabeth 
Søyland, og gruppen rapporterer til 
generalsekretæren. Under prosjekt-
gruppen ligger 3 arbeidsgrupper 
 hvorav gruppe 1 arbeider med forsk-
ningens kår og det helsepolitiske 
strategiarbeid videre. Gruppe 2 arbei-
der særlig mot de fagmedisinske 
 foreningene og ser på innhold og 
struktur i medisinsk forskning. 
Gruppe 3 jobber med forskernes kår, 
herunder arbeidsbetingelser og økon-
omiske vilkår, karriereveier og ulike 
typer forskningsstillinger. Forsknings-
utvalget, styret for Leger i viten skape-
lige stillinger (LVS) og de fag medi-
sinske foreningene samt Forsk nings-
instituttet er naturlige og sentrale 
samarbeidspartnere. 

Hvorfor er det viktig at 
 Legeforeningen fokuserer på 
 medisinsk forskning?
Medisinsk forskning er fundamentet 
for å drive diagnostikk og behandling 
med høy kvalitet, som er sikker og 
god for pasientene og gir god ressurs-

utnyttelse for samfunnet. Medisinsk 
forskning er basisen for medisinske og 
helsemessige fremskritt. At leger del-
tar i medisinsk forskning er viktig 
både for å gi forskningen den riktige 
innretningen mot klinisk virksomhet 
og for å sikre at den har relevans mot 
klinisk hverdag, men også for å sikre 
at man raskt kan implementere og ta i 
bruk ny kunnskap som genereres fra 
medisinsk forskning. Den norske 
legeforening har da også fra 2007 tatt 
inn i sin formålsparagraf at det er 
foreningens formål å fremme medi-
sinsk vitenskap herunder medisinsk 
forskning og forskningsetikk (§ 1.2).

Akademisk medisin i Norge
Akademisk medisin i Norge lider 
dessverre under at det er altfor få 
leger som driver medisinsk forskning. 
Det lave antallet leger i medisinsk 
forskning gjør det i dag vanskelig å 
skaffe tilstrekkelig leger akademisk 
skolerte leger til undervisning i mange 
av fagene på grunnutdanningen ved 
universitetene. Når akademiske still-
inger utlyses for leger er det ofte få 
søkere med den riktige kompetansen. 
Forklaringene på dette er naturligvis 
sammensatte, men det må være lov å 
si høyt og tydelig fra om at forskning 
har gitt for lite uttelling i forhold til 
lønnsbetingelser og i forhold til 

meritt for videre karriere. En illus-
trasjon på den negative utviklingen er 
den fallende prosentandelen av leger 
blant doktorgradsstipendiatene ved 
universitetene innenfor medisinske 
fag som vist i figur 2.

Internasjonal evaluering
En internasjonal evaluering av norsk 
medisinsk forskning tilbake fra 2004 
konkluderte med at vår medisinske 
forskning er preget av å være altfor 
dårlig finansiert. Våre forsknings-
grupper er for små og spredte, og det 
bedrives for lite strategisk forskning-
splanlegging og samordning. Vi har 
ikke utviklet internasjonalt forskn-
ingssamarbeid godt nok og vi er på 
samme måte for dårlige til å utvikle 
samarbeide her hjemme mellom de 
som driver klinisk medisin og de som 
driver med basalvitenskap. Det er 
også et trekk ved norsk medisinsk 
forskning at det er til dels meget store 
forskjeller både i kvalitet, ressurstil-
gang og størrelse mellom de ulike 
institusjonene og mellom de ulike 
forskningsfeltene. 

Landsstyrets 17 punkter
På bakgrunn av rapporten ”Vind i 
seilene for medisinsk forskning” om 
forskerens kår som kom i 2006 vedtok 
altså Landsstyret et handlingspro-

OVERLEGEN 7
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gram. Det lå som en forutsetning i 
Landsstyrets vedtak at Sentralstyret 
skulle rapportere hvor langt man var 
kommet med de ulike punktene på 
Landsstyremøtet i 2008. Landsstyret 
fikk som ønsket en redegjørelse på 
Landsstyremøtet på Soria Moria den 
20. mai 2008. Status på de mest sent-
rale punktene gjengis her.

Dobbelkompetanse
Leger er eldre enn andre universitet-
sutdannede medisinske forskere når 
de avlegger sin doktorgrad. I gjen-
nomsnitt er leger over 40 år. Man 
antar at en del av forklaringen på 
dette er at spesialistutdanning tar som 
et minimum 5-6 år og i gjennomsnitt 
tar det 8 år fra ens grunnutdanning til 
man er ferdig spesialist. En doktor-
grad tar det minst 3 – 4 år å gjennom-
føre. De fleste bruker lengre tid. Alt i 
alt fører dette til at alderen ved fer-
digstilt spesialitet og doktorgrad blir 
høy for leger. Legeforeningen har 
ment at et viktig tiltak for å bedre 
legerekruttering til medisinsk forsk-
ning er å gjøre det lettere å oppnå 
kombinasjonen av spesialistkomp-
etanse og doktorgradskompetanse på 
kortere tid. Sentralstyret vedtok der-

for å be Spesialitetsrådet utrede forut-
setningene for en bedre samordning 
av spesialisering av doktorgradsarbeid. 
Spesialitetsrådet nedsatte et arbeids-
utvalg som leverte en utredning om 
dette i desember 2007. Arbeidsut-
valget konkluderte med at det er få 
utdanningselementer i kombinasjonen 
spesialisering og doktorgradsarbeid 
som umiddelbart lar seg forene innen-
for den nåværende strukturen og at 
det derfor er lite effektiviseringspot-
ensiale. Arbeidsutvalget anbefalte 
derfor å arbeide for å opprette en ny 
type kombinasjonsstillinger med 50 % 
tid for spesialisering og 50 % tid for 
forskning ved alle universitetssykehus 
i tillegg til de vanlige D-stillingene. 
Sentralstyret behandlet saken i sitt 
møte den 13. februar 2008 og vedtok 
å ta arbeidsgruppens utredning med i 
det videre arbeid for å styrke medi-
sinsk forskning gjennom prosjekt-
forskning. Man arbeider der med å få 
gjennomført prøveprosjekter på kom-
binerte stillinger av denne typen.

Lønns- og arbeidsbetingelser
En viktig grunn til at forskning som 
karrierevei har vært for lite attraktiv 
for leger er de dårlige lønns- og 

 arbeidsforholdene. Legeforeningen 
arbeider aktivt for å ivareta leger i 
vitenskapelige stillinger i tariff-
arbeidet. Dette arbeidet utføres i tett 
samarbeid med LVS og man har hatt 
flere innspill til Kunnskapsdeparte-
mentet, samt tatt opp dette temaet i 
møte med universitetene og helse-
foretakene. Arbeidet videreføres i 
prosjekt forskning i nært samarbeid 
med LVS. 

Forskning i allmennmedisin
De siste årene har det vært noe økt 
tilgang på forskningsmidler i spesial-
isthelsetjenesten. Allmennmedisinen 
har imidlertid blitt liggende etter. 
Andel allmennmedisinere med dok-
torgrad har lenge vært svært lav sam-
menlignet med de andre spesial-
itetene. Dette har bekymret mange. 
Det er derfor svært gledelig at man nå 
har lykkes med å få opprettet allmen-
nmedisinske forskningsenheter i 
tilknytning til hvert av de fire medi-
sinske fakultetene. Allmennmedisinsk 
forskningsfond er også på plass og var 
etter normaltariff-forhandlingene i 
2007 på 12 millioner kr. Det tar sikte 
på fortsatt tilførsel av midler gjennom 
etterfølgende normaltariff-forhand-
linger. Økt tilførsel av midler er en 
forutsetning for å utløse det poten-
siale vi vet ligger innenfor området 
allmennmedisinsk forskning. Den 
første fristen for å søke om tildeling 
fra fondet var 15.03.08. Innen fristen 
forelå 24 gode søknader på til sam-
men drøyt 10 millioner kr til vurder-
ing i fondets fagråd. Første utdeling 
av midler er planlagt å finne sted i juni 
2008. 

Forskerlinje
Ved alle de medisinske fakulteter er 
det nå etablert forskerlinjer for medi-
sinske studenter. Målet er at 10 % av 
studentene skal bruke 1 år ekstra på 
studiet og samlet få 2 år mer forskn-
ingstid i løpet av studiet (ett av disse 
årene teller til spesialitet som forsk-
ningstjeneste). Målet er nesten nådd 

Figur 2



Legeforeningens landsstyre oppfordrer regjering og helsemyndighetene til:  
 
•  Markert økning i bevilgning og satsning til forskning i 2009 og 2010 slik at regjeringen når  sin egen ambisjon om 

3 % av BNP til forskning innen 2010 
•  Øke basisbevilgningen i statsbudsjettet til de allmennmedisinske f orskningsenhetene til minimum 20 mill. kr. i 

2009.
•  Opprettelse av minst et senter for fremragende forskning innen klinisk medisin innen 2 år og minst et i hver 

 region innen 5 år.
•  Opprettelse av forskerstillinger for leger med konkurransedyktige betingelser som gjør at de blir i forskning.
•  Opprettelse av gode stipendordninger for studenter og yngre leger for å kunne rekruttere nye forskertalenter, 

herunder sommerstipender for  medisinstudenter. 

Legeforeningen forsetter på denne bakgrunn sitt arbeid med medisinsk  forskning og sentralstyret avlegger ny 
 rapport til Landsstyret på  Landsstyremøtet i Bodø i 2009.

og så langt tyder alt på at dette er en 
stor suksess. Samlet sett er dette  
 kanskje ett av de beste tiltakene som 
er gjennomført for å bedre rekrutter-
ingen av leger til forskning. Fremvek-
sten av forskerlinjene har også med-
ført økt fokus på stipendordninger for 
medisinsk forskning. For mange 
 studenter på forskerlinjen vil det være 
meget attraktivt å søke sommer-
stipend for å forske heller enn å ha 
vanlig sommerjobb. Dessverre har 
sommerstipendene blitt en salderings-
post mange steder. Det er nå bare 
UiO og NTNU som har sommer-
stipend-ordning. En rapport fra 
 Forskningsutvalget har kartlagt eksis-
terende stipendordninger og har 
kommet med anbefalinger til hvordan 
ordningene kan bedres. På kort sikt er 
et av for slagene å se på muligheten for 
å kunne hente midler til sommer-
stipender fra Utdanningsfond 1. Sty-
ret i LVS har ellers fremlagt et forslag 
om å opprette et eget forskningsfond 
styrt av Legeforeningen. 

Veien videre
Det var på Landsstyremøtet i mai stor 
oppslutning rundt det arbeid som 
Legeforeningen nå drar i gang rundt 
medisinsk forskning. Dette kom 
tydelig til uttrykk i den resolusjon 
som Landsstyret vedtok om medisinsk 
forskning:

Mer medisinsk forskning!
Legeforeningen  utfordrer myndighetene 
til å ta medisinsk forskning på alvor. Det 
må komme en betydelig nasjonal satsning 
på forskning i kommende statsbudsjett. 
Innen 6 år vil over halvparten av dagens 
professorer i medisin gå av med pensjon 
og det er liten nyrekruttering. Hvem skal 
overta?
 
Regjeringen stadfestet i Soria Moria-
erklæringen i 2005 at landets samlede 
forskningsinnsats skulle øke fra 1,5 til 
3 prosent av BNP innen 2010. Det 
offentlige skal bidra med 1/3 og 
næringslivet med 2/3. 
Andelen av BNP til forskning har ikke 
økt siden 2005. Dersom det offentlige 
skal oppfylle sin del av forsk nings-
målet innen 2010, kreves 4 milliarder 
kroner mer til forskning hvert av 
årene 2009 og 2010.
 
Norsk medisinsk forskning trenger 
dette løftet for:
•  å kunne gi pasientene en forsknings-

basert god og effektiv behandling på 
riktig omsorgsnivå.

•  å utvikle og ta i bruk nye og bedre 
behandlingsmetoder raskere og 
sikrere.

•  å kunne gi kunnskapsbasert under-
visning og øke rekrutteringen til 
medisinsk forskning. 
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INtERVjUEt AV ARNE LAUDAL REFSUM.

Sosialt: 
Født 1959 på Josefine gatens klinikk 
og opp vokst i Oslo. Gift med lege 
(bergenser), snart sølvbryllup. Tre 
sønner i en alder der pappa ikke leng-
er er en helt (19,16, 13). Bodd i 
Trondheim (”et sentrum i distrik-
tene”) siden 1989 og trives godt her 
blant hav og fjell og skog og kultur og 
historie og akademier. 

Hobby: 
- Ornitologi (se på fugl) høyt og lavt, 
særlig ut mot havet (ypperlig rekrea-
sjon til alle døgnets tider, hele året, i 
hele verden, ”alltid muligheter”). Det 
er som en vandring blant ”venner og 
kjente” (jeg kjenner jo godt sjela til 
fugleartene på et vis), med noen 
 spennende nye bekjentskaper inni-
mellom. 
- Fotografering, særlig natur, liker 
komposisjon, leker litt med motivene, 
lar tankene fly, gjerne sammen med 
fugler. Liker enkle rene motiver som 
gir sjelefred.
-  Langrenn (prøver meg på både 

 klassisk og skøyting, men ikke 
konkurranser siden Birkebeinern og 
Grenaderløpet (10 mil den gang) i 
1988.

-  Rosenborg fotball (tribunesliter med 
faste plasser for hele familien på 
Lerkendal, fin fellesaktivitet med 

felles glede/sorg/sinne, unntatt når 
Brann kommer på besøk). Merkelig 
hvor engasjert man kan bli. Og så er 
det lett å bli ”verdensmester” i å 
skjønne selv om man kanskje ikke 
skjønner så mye likevel.

Yrkesmessig erfaring: 
- Artium 1978.
-  Folkehøyskole (massemedialinje) 

1978/79: Et kjempefint år med 
 utvikling på mange plan. 

-  Medisinstudiet i Bergen 1979-1985.
-  Turnus i Sarpsborg sykehus og 

 Vadsø (et fantastisk sted med mange 
opplevelser og gode minner). 

-  Psykiatrispesialisering i Trondheim 
1989 – 1994 (spes. 1994). (Side-
utdanning fra alm. praksis i Vadsø 
og nevrologi på daværende Region-
sykehuset i Trondheim.) 
Overlege i Trondheim siden 1994 
(først sengepost for unge schizofrene 
i knapt to år. Fra 1996 poliklinikk-
leder på alm. poliklinikk/DPS). Har 
nå 80 % permisjon derfra for å være 
konserntillitsvalgt.

-  Universitetslektor bistilling ved 
NTNU siden 1996.

Tillitsvalgterfaring:
Hovedtillitsvalgt for Psykisk Helse-
vern i Sør-Trøndelag 1996 – 2005. 
Liker forhandlinger.
Landsrådsrepresentant Of 1996 -
Ansatterepresentant i HF- styret i 

Psykisk Helsevern i Sør-Trøndelag 
2002 (inntil fusjon med St.Olav)
Vara i styret i Of siden 2005  
1.vararepresentant i styret i Helse 
Midt-Norge siden våren 2007, møter 
som representant når en av de fire 
ansatterepresentantene har forfall
Landsstyre Dnlf siden 2007
Konserntillitsvalgt Akademikerne i 
Helse Midt-Norge siden 2007
(pt 80 %) 
Medlem i Statens helsepersonell-
nemnd siden 2007.
Leder for arbeidsgruppe i Dnlf  
(på oppdrag av sentralstyret) som 
 arrangerte seminar høsten 2007 om 
vold mot leger i yrkesutøvelse.

Hva er det viktigste for deg i 
 Of-styret?
Som vara og nå medlem for en av-
grenset periode har jeg ikke store 
programerklæringer. Er litt læregutt. 
Et mål for meg er å bidra til godt 
samhold i et samlet Dnlf, ønsker at 
Dnlf skal være en vesentlig samfunns-
aktør på nasjonal arena. Mitt bidrag 
til dette kan bl.a. være å sørge for at 
viktige hensyn blir ivaretatt for både 
sentrale og perifere deler av landet. 
Ikke opptatt av makt som sådan, men 
ønsker å delta, tenke ut gode løsnin-
ger i et fellesskap, vant til å jobbe i 
team med komplementære ferdigheter 
og kompetanser.
Ønsker at mange kan oppleve psykia-

Overlegeforeningens styre har fått et nytt medlem. Mens Helge 
Haarstad er i permisjon har jon Helle trådd inn i styret, og er et 
 verdifullt tilskudd. Han har lang erfaring fra tillitsvalgtarbeid. I tillegg 
fremkommer det i dette intervjuet hittil ukjente opplysninger om 
 fotballkunnskap og hobbyer som ornitologi og fotografering. For Ofs 
landsråd er han også kjent som en eminent takk-for-maten taler.

Intervju med Jon Helle
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trifaget som et privilegium: Man får 
komme inn i pasientenes indre verden

Ellers mer generelle betraktninger:
Er opptatt av verdier. 
Fokus på det hele menneske, opptatt 
av respekt som fenomen.
Samhandling, helhetstenkning, 
”Storebror-lillebror”-relasjoner: 
 psykiatri – somatikk, regioner 
 imellom, store sykehus – små sykehus.
Er som regel diplomatisk i formen, 
ønsker å finne løsninger, liker å ordne 
opp i konflikter heller enn å lage dem.
Humør viktig, ønsker å skape trivsel 
rundt meg. Kan krige litt ved behov, 
men i ”dannede former” .

Tror du vervet som konserntillits-
valgt kan komme i konflikt med det 
å være styremedlem i Of?:
Har alltid hatt ulike hatter/roller sam-
tidig og prøvd å være meg rollene 
bevisst, prøve å leve ut en rollefor-
ståelse, med fokus på habilitet. 
I et styre har man ansvar for et hele/
en helhet enten det er i Of, eller HF- 
eller RHF-styre. 
Som Konserntillitsvalgt skal jeg være 
litt vaktbikkje og ivareta flere yrkes-
grupper innen Akademikerne på både 
store og små sykehus i regionen. 
Dette utfordrer meg på innsikt og 
klokskap, ryddighet. Og noe har jeg 
vel fått med meg av dette med årene.
Nasjonalt perspektiv kontra regionalt: 
Tror jeg skal kunne klare det.

Psykiatri har vært heftig diskutert i 
media, ikke minst Aftenposten i hele 
vår, og spesielt bruken av tvang har 
vært i fokus, brukes det for mye 
tvang?
Det aller meste foregår med frivillig-
het selvfølgelig, mye godt arbeid 

gjøres både i kommune og spesial-
isthelsetjenesten. Jeg misliker alt 
 negativt fokus på psykiatri, virker ikke 
rekrutterende, bidrar til usikkerhet for 
pasientene. Vi er i god utvikling med 
mange dyktige fagfolk, ikke makt-
misbrukere
Men:
Har nok for mye tvang, fordi vi ikke 
får gitt god nok hjelp og støtte i tide, 
verken i kommunene eller i spesial-
isthelsetjenesten. Dvs. vi er ikke flinke 
nok til å fange opp sykdom i tidlig 
fase, komme til i tide, for dårlige på 
sekundærforebygging. Mange 
pårørende opplever nok at de står 
alene. 
Mange pasienter mangler god bolig 
med tilstrekkelig omsorgsnivå. Og 
NB: Stabile relasjoner med behand-
lingsapparatet er viktig for alvorlig 
syke pasienter. Men med omstillinger, 
”produksjonskrav” mm skapes fort 
utrygghet. Vi må passe på grøftene.
Meningsfull sysselsetting er viktig for 
selvbilde, egenverd og motivasjon for 
så mangt. Det er viktig å kunne delta/
bidra i samfunnet, men det mangler 
mye her.

Bruk av tvang: 
Mange pårørende vil nok se at det er 
eneste utvei; Pårørende kan være 
slitne av mye ansvar, frivillighet prøvd 
lenge nok (hvis så er tilfelle), tvang 
evt. blir siste utvei. Man kan skape 
forståelse for at man hindre pasient i å 
blamere seg (for eksempel ved mani), 

at det faktisk er en måte å ta ansvar 
på, kanskje eneste muligheten for å få 
hjelp når sykdommen er av en slik 
karakter at den gir dårlig sykdoms-
følelse og –innsikt. Og så kan jo noen 
være til fare for seg selv og andre.
Psykiatri er under press: Man kan fort 
kritiseres ved bruk av makt, og kriti-
seres når man ikke har vært tett nok 
på/skrevet ut fra tvang for tidlig etc. 
Min opplevelse er at de fleste i vårt 
fag er bevisst sine roller.
Akuttpsykiatri er en veldig viktig sam-
funnsaktør med stort ansvar, krevende 
oppgaver og fortsatt under stort press, 
og ofte kritisert. 

Opptrappingsplanen innen psykisk 
helse nærmer seg sin avslutning, har 
det blitt bedre? 
Spesialistmangelen er til dels meget 
alvorlig noen steder, og vi må fortsatt 
ha fokus på å rekruttere- og beholde 
-tiltak. En del fagfolk står relativt 
alene med stort ansvar. Jeg har stor 
respekt for disse. (Selv er jeg privile-
gert og jobber på en stor og veldrevet 
DPS med god spesialistdekning.) Tid 
til forskning er under press og mange 
opplever at klinisk virksomhet spiser 
dem opp. Dette er et tydelig utford-
ringsbilde. Men en del ildsjeler bidrar 
flott til å bringe faget videre. 
I sum: Fagligheten vår er under press 
fortsatt, men jeg liker dårlig all 
elendighetsbeskrivelser som lettvint 
kastes ut av en del. Den stemmer ofte 
ikke.

OVERLEGEN 11



AV ROLF S. KIRScHNER

Den europeiske overlegeforenin-
gen (AEMH) arrangerer hvert år 

en konferanse i forkant av årsmøtet. 
På møtet i Zagreb i år var emnet 
”Healtcare Across Borders”, og ar-
rangøren hadde klart å samle et repre-
sentativt panel fra kontinentet, ink-
ludert flere fra ”de nye EU-landene”. 
Det eksisterer allerede flere europe-
iske nettverk og representasjoner som 
arbeider med dette og som har gitt ut 
betenkninger om spørsmålet, som ble 
belyst ved å se på dels migrasjonen av 
helsepersonell, - og av pasienter, på 
spørsmålet om organisasjon og kost-
nader, fordeler og ulemper.

Stor økning i mobiliteten av leger
Clare Herbert fra ”European and 
International Development”-kontoret  
i ”General Medical Council” i 
 London, dvs. det britiske legeregis-
teret, innledet med å male bakgrunns-
teppet fra det EU-baserte nettverket 
”Healthcare Professionals Crossing 
Borders” (www.HPCB.eu), der Norge 
er med via Statens Autorisasjons-
kontor for Helsepersonell. 

Det er en stor økning i mobiliteten av 
autorisert helsepersonell i Europa, og 
tall som dukket opp i flere foredrag 
var f.eks. at det var >21 000 registrerte 

EEA- personnell i UK, > 16 000 i 
Tyskland, og vi vet at det er registrert 
13 000 i Norge, dvs. at det er så 
mange som er i arbeid for kortere og 
lengre tid i et annet land enn hjem-
landet. F.eks. er det at > 21 000 
tyskere som arbeider utenfor  Tyskland.

Regelverk for hindre de 
 inkompetente
Herberts nettverk er ikke primært 
interessert i de kompetente og 
”skikkelige” folkene, det man er opp-
tatt av er å forhindre de kanskje 5% 
som unndrar seg følgene av inkompe-
tent virksomhet et sted ved stadig å 
migrere. Trygg drift av helsevesenet i 
Europa med god pasientsikkerhet er 
avhengig av trygge avtaler og over_
siktlige registreringer. Derfor ble 
nettverket skapt, og man har utformet 
flere avtaler som skal være så smidige 
som mulig for å gjøre opphold av 
lenger eller kortere varighet mulig, 
f.eks. Edinburgh-avtalen av 2005 og 
Portugal-avtalen. De har jevnlige 
møter der man diskuterer case-for 
case- matters, det neste i Oslo 30. mai 
2008. Det er utviklet nettsider der en 
lett kan orientere seg om myndigheter 
og krav for bedre tilgjengelighet 
(www.healthregulation.org), felles 
sertifikater og godkjenning. Felles-
nevnere for godkjenning er ”transpar-
ente” og tilgjengelige oversikter over 

helselovgivning etc. Målene må være 
lettere mobilitet for helsearbeidere, 
god pasientsikkerhet og koordinering 
av ”best practice”.

Regulering av pasientstrømmer 
over EU-grensene
Michael Wilks er rettsmedisiner fra 
UK, medlem av etikk-komiteen i 
BMA og han er nyvalgt leder av 
CPME (Standing Committee of 
 European Doctors) i to år fra 2008. 
Han konsentrerte seg om det vel-
kjente ”Health Services Directive,” 
som har vært diskutert i EU-fora i 
mange  versjoner, og som regulerer 
pasientstrømmen over grensene i EU. 
Her ligger det mange, særlig økono-
miske fall gruber, området er uoversik-
tlig og landene har svært ulik opp-
fatning av hvilke regler som bør gjelde 
for såkalt ”grenseløs” behandling. 

AEMH cONFERENcE 2008:
”HEALtHcARE AcROSS BORDERS”
• Migrasjon av pasienter og helsepersonell innen Europa gir store utfordringer
• Ønsker å hindre at ukompetente stadig flytter fra komplikasjonene
• Brain drain fra nye EU land er et betydelig problem
• Er ”grenseløs” behandling løsningen, eller et problem?
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Knappe  venteliste- og behandlings-
garantier et sted kan bety ”ruin” pga. 
pasient migrasjon og kostnadsrefu-
sjoner, vi kjenner problematikken 
 nasjonalt: prioriteringstyngde, etiske 
krav, medisinsk ventetid, behandlings-
muligheter, osv osv. For ikke å snakke 
om hvem som skal betale uventede 
komplika sjoner ---.

Markedsregulert- kunnskapsbasert 
helsepolitikk
Professor Brian Edwards, som leder 
av HOPE (European Hospital and 
Healthcare Federation) pekte på de 
vellykkete overnasjonale helsevirk-
somheter som allerede eksisterte 
mange steder i Europa. Han ville ikke 
ha noe ”Directive”, men ville ha et 
markedsrelatert system basert på 
”kunnskapsbasert helsepolitikk”, kon-
trakter mellom landene der det var 
behov, ikke byråkratiregulerte hin-
dringer. EU skulle muliggjøre sam-
arbeid, ikke hindringer  som oppstår 
pga ulike tariffsystemer og refusjons-
ordninger.

Brain drain og brain gain,  
markedene sopes rene
Deretter beveget presentasjonene seg 

ned på yrkes- og individnivå, ved at 
Professor James Buchan fra UK, 
NHS; Kings Fund etc. etc., pekte på 
den økte dynamikken som lå i dagens 
migrasjons-muligheter. Her ligger 
både problemer og løsninger; helse-
profesjonsmigrasjon kan være både 
temporær og varig – Karibien og 
 Afrika og deler av det indiske subkon-
tinent har store helseproblemer i dag 
fordi først UK og senere USA har 
”sopt markedene rene”. 
Tyskland er både importør og ekspor-
tør av leger og annen helseprofesjon. 
Altså både et ”brain drain” og et 
”brain gain”-

I dag er balansen negativ, med > 19 
000 tyske leger utenlands. Invester-
ingstapet på universitetene er stort, 
kostnader opp mot – 60 millioner til 
utdanning er tapt, i tillegg opplever 
tyskerne at 40 % av medisinstuden-
tene forvinner ut av utdanningen eller 
til andre yrker! Løsningen for å 
rekruttere og beholde må være bedre 
lønninger og arbeidsforhold, forsk-
ningsmuligheter etc. Og dette var 
nøkkelen for de neste foredrags-
holderne fra Polen, Tsjekkia og 
Kroatia – for i vest er gresset  grønnere 

– og mens legene fra Tyskland reiser 
til USA og UK, reiser polakkene til 
Tyskland og Vest-Europa.

Etter at de ble medlemmer av EU har 
det vært en kraftig økning av migra-
sjon særlig fra Polen, der 20% av 
 anestesilegene jobber utenlands, og 
også mange sykepleiere, jordmødre og 
fysioterapeuter, for å oppnå bedre 
arbeidsforhold, muligheter for 
spesiali sering og etterutdanning. Fra 
Prag fortalte man om > 500 leger som 
utvandret per år.

En global verden
I diskusjonen som fulgte ble det også 
diskutert med bakgrunn i språk- og 
kulturtilnærming, faglig harmoniser-
ing og farer for samarbeidskonflikter. 
Konklusjonen blir vel som vi sier: det 
er en global verden, Europa et land (?) 
med fri flyt av personell og pasienter 
– så systemene og oppfatningene må 
ta høyde for dette – og alle prognoser 
vil slå feil og uforutsigbarheten blir 
større. 
Og nøkkelen for å rekruttere og 
 beholde er bedre arbeids- og leve-
forhold! 
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OVERLEGEN

VÅREN ER EN TRAVEL TID:
24.- 25. april 2008 ble landsrådsmøte 
for Overlegeforeningen med vårkurs i 
forkant arrangert på Soria Moria.  

VÅRKURSET:
Kurskomitéen hadde også i år funnet 
et meget spennende tema for 
vårkurset.  Tittelen på kurset var: 
”Sykehuslegenes forhold til HMS og 
vernebestemmelsene i Arbeidsmiljø-
loven”. 
Eksterne innledere var hentet fra Ar-
beidstilsynets prosjektleder for ”God 
Vakt” Morten Kjerstad Larsen og 
Statens Helsetilsyn ved avdelingsdi-
rektør Gorm Grammeltvedt.  Of-
leder Arne Laudal Refsum og fagsjef 
Signe Gerd Blindheim holdt et felles 
innlegg fra fagforeningen. 

Arbeidsmiljøundersøkelsen ”God 
Vakt” (2006/2207) avdekket områder 
der legers arbeidsforhold, arbeidstid 
og fysiske arbeidsmiljø var dårligere 
enn forventet av de som ledet under-
søkelsen ifølge Larsen.  Tid til rådig-
het samsvarte dårlig med en mengde 
arbeidsoppgaver som blir pålagt.  

ENDREDE RAMME-
BETINGELSER:
Legegruppen har fått endrete ramme-
betingelser. Arbeidshverdagen er 
gradvis og over tid blitt mer krevende.  
Pasientene har kortere liggetid. Flere 
pasienter trenger intensiv og medi-

sinsk-faglig mer krevende nye behan-
dlinger. Nye behandlingsmetoder og 
–muligheter gir større krav og for-
ventninger til legegruppen. Det er 
stadig økende krav til dokumentasjon. 
Samtidig øker pasient ”turnover”. 
Leger må gjøre større andel av regis-
trering og personaladministrative 
oppgaver selv.  Støttefunksjoner 
reduseres. 

Det går med mye tid til venting på 
legen i sykehus.  Pasienter, pårørende, 
kolleger og pleiepersonale er ofte 
avhengig av legens beslutning, vur-
dering, ordinering eller underskrift.  
Det stilles mange krav til legespesial-
isten og i følge Larsen viste under-
søkelsen at legene opplever at de i 
liten grad kan påvirke organiseringen 
av sin egen arbeidsdag, det være seg 
tempo eller oppgaver.  Legen styres av 
callingen og arbeidsdagen preges av 
stadige avbrytelser og løping mellom 
arbeidsoppgaver. Larsen var blant 
annet opptatt av å sette fokus på fors-
varlighet og faglig standard. Det er 
stor forskjell på hva som er ønskelig, 
godt nok og uforsvarlig faglig stand-
ard.  Det finnes få risikoanalyser på 
området.  Det er ikke nok kunnskap 
om hva som kan godtas som standard.  

Gorm Grammeltvedt fra Statens Hel-
setilsyn ga en oversikt over hvilke 
oppgaver Helsetilsynet har i forhold 
til spesialisthelsetjenesten. Tilsynsop-

pgavene utføres i henhold til Tilsyns-
lovens § 1 – Overordnet tilsyn med 
helsetjenesten i landet.  Dette innbe-
fatter områdeovervåking, planlagt 
tilsyn og hendelsesbasert tilsyn.  
Grammeltvedt poengterte at Helsetil-
synet ikke fører tilsyn med ar-
beidsmiljøet. Helsetilsynet fokuserer 
på  
•  virksomheten ved ledelsen
• krav om forsvarlig drift
•  plikt til styringssystemet/internkon-

troll
•  forsvarlige ramme for helsepersonell
•  det regionale helseforetak ”sørger 

for ansvar”.

Også fra Helsetilsynet ble kravet til 
forsvarlighet vektlagt, Spesialisthel-
setjenesteloven § 2.2. Plikt til forsvar-
lighet. Det kreves at virksomheten 
organiseres forsvarlig og at det eta-
bleres systemer som sikrer at men-
neskelig svikt ikke skjer. Risiko for 
skade ved avvik skal kartlegges og 
vurderes. Planlegging, utbygging, 
organisering, drift og vedlikehold av 
helsetjenester skal innrettes slik at 
forsvarlighetsnormen etterleves.  
Disse kravene gjelder for private, 
helseforetakene og regionale helse-
foretak. Virksomhetene har tilret-
teleggingsplikt for gjennomføring av 
forsvarlig spesialisthelsetjeneste.  

Arne L. Refsum og Signe Gerd Blind-
heim tok utgangspunkt i Arbeisds-

OFs VåRKURS AV StyREMEDLEM MARIt tØNDER RØDLAND
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miljølovens § 1.1. – Formålsbestem-
melse.  
Dette er en vernelov som skal sikre 
helsefremmende og meningsfylt 
 arbeidssituasjon. Den skal være en 
grunnlag for virksomhetene og ivare-
ta og utvikle arbeidsmiljø i samarbeid 
med arbeidslivets parter. Arbeidsgiver 
skal sørge for at det utføres systema-
tisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid 
på alle plan i virksomheten. Dette 
arbeidet skal gjøres i samarbeid med 
arbeidstakerne og deres tillitsvalgte.

KRAV TIL ARBEIDSMILJØET:
Det stilles krav til forsvarlighet i or-
ganisering, tilrettelegging og ledelse. 
Arbeidstidsordninger, teknologi og 
lønnssystem skal sikre at arbeidstaker 
ikke utsettes for uheldige fysiske eller 
psykiske belastninger. Arbeidstakere 
og deres tillitsvalgte skal holdes 
løpende orientert ved endringer i 
arbeidssituasjonen. Arbeidstakerne og 
deres tillitsvalgte skal ha medbestem-
melsesrett. Det er viktig at vi er klar 
over og benytter oss av/tiltvinger oss 
denne retten, bl.a. ved bruk av ver-
neombud. 

Etter disse tre innledningene ble det 
åpnet for debatt.  Debatten var i høy 
grad preget av de store omorganiser-
ingsprosessene som foregår bl.a. i 
Helse Sør-Øst.  Ved oppsummering 
mente M.K. Larsen fra Arbeidstil-
synet at det bør skje en kulturendring 
i legegruppen, da vi i for stor grad har 
holdt oss selv utenfor HMS-prosess-
er. Vi må lære oss å ta i bruk de  mu-
ligheter som både Arbeidsmiljøloven 
og Helsepersonelloven gir arbeids-
takerne.   

Uttrekk fra IS-1479 (Innsatsstyrt finansiering i helsetjenesten, Sosial- og 
helsedirektoratet 2007) 

Finansieringen av spesialisthelsetjenesten – hovedtrekk 
De regionale helseforetakene (RHF) har det helhetlige ansvaret for å tilby 
spesialist helsetjenester til regionens befolkning. Dette omtales som ”sørge for 
ansvaret” og skal realiseres av de helseforetakene RHFet selv eier eller de private 
virksomheter som RHFet har inngått avtale med.
Finansieringsordningenes viktigste formål er å understøtte ”sørge for” –ansvaret 
til de regionale helseforetak, og består av en basisbevilgning og en aktivitetsbasert 
bevilgning. I tillegg avtales kjøp og salg av tjenester mellom de regionale helse-
foretakene. I 2007 finansieres somatisk pasientbehandling med 60 prosent basis-
bevilgning og 40 prosent aktivitetsbevilgning.
Gjennom den aktivitetsbaserte finansieringen, ISF-ordningen, gjøres deler av 
bevilgningen avhengig av hvor mange pasienter som får behandling. Til grunn for 
beregningen av ISF-refusjonen ligger DRG-systemet.
Finansieringen av spesialisthelsetjenester foregår i flere trinn. Staten overfører 
penger til de regionale helseforetakene, som på sin side har et selvstendig ansvar 
for å benytte disse midlene til å finansiere egne helseforetak og private virksom-
heter i egen helseregion i samsvar med ”sørge for” –ansvaret. RHFene kan fast-
sette godtgjørelsen av de ulike leverandørene av helsetjenester, med høy frihets-
grad. Et slikt selvstendig finansieringsansvar for RHFene legger til rette for en 
fleksibel finansiering av de utførende enheter.
Fleksibiliteten gir RHFene mulighet til å tilpasse godtgjørelsen av helseforetak og 
private institusjoner til virksomhetens faktiske kostnadsnivå. Kostnadsnivået kan 
variere betydelig mellom ulike virksomheter av mange grunner. For eksempel kan 
private institusjoner spesialisere seg på undergrupper av pasienter som avviker fra 
gjennomsnittet.
Funksjonsfordeling innen en region kan videre medføre systematiske ulikheter i 
pasientsammensetningen ved de ulike helseforetakene. Da er det rimelig at 
 finansieringen kan reflektere dette. Fleksibiliteten legger også til rette for at RHF 
kan skreddersy finansieringen av utførende virksomheter i henhold til ønsket 
 prioritering.
Staten overfører ISF-midler til RHFene med DRG-klassifisert aktivitet som 
 utgangspunkt.
ISF-refusjonen utgjør 40 prosent av hva det i gjennomsnitt koster å behandle 
pasienter som plasseres i samme DRG. Gjennom utbetalingen av ISF-refusjonen 
utjevnes ikke variasjoner i lokale behov og kostnadsforhold. En trinnvis finansier-
ingsmodell med et selvstendig ansvar, legger til rette for at de regionale helse-
foretak eventuelt kan avvike fra den modellen som staten benytter, for å kunne 
ivareta ”sørge for ansvaret” på en treffsikker måte.
I tråd med Stortingets behandling av St.meld.nr 5 (2003-2004) pågår det 
 utviklingsarbeid hvor det tilrettelegges for eventuell utvidelse av ISF -ordningen 
til nye områder.
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Dette var et landsstyremøte uten  
valg, og møtelederne Wenche 

Frogn  Sellæg og Bjørn Martin Aasen 
kunne dermed lose delegatene gjen-
nom sakslista uten forsinkelser av  
noen art. 

Akershus legeforening inviterte til 
sosial sammenkomst på Bærums Verk 
tirsdag kveld. Her ble vi vist rundt av 
entusiastiske guider som tydeligvis er 
glade i stedet sitt! Mat og drikke var 
fantastisk, et flott storband spilte opp 
til dans, og det var god anledning til å 
friske opp både nye og gamle bekjent-
skaper.

Erna og Sylvia - disse damene 
 innehar en enorm makt
Onsdag 21. mai sto i politikernes 
tegn. Helseminister Sylvia Brustad og 
Høyreleder Erna Solberg innledet til 
helsepolitisk debatt på formiddagen. 
Ministeren fokuserte som forventet på 
det som går bra, men unnlot ikke 
denne gang heller, å komme med 

spark til ”udemokratiske leger” som 
bruker mer penger enn tildelt. 

Når det gjaldt spesialisthelsetjenesten, 
er føringene fortsatt at tjenestene 
både skal sentraliseres og desentra-
liseres mer. Endetarm-, tykktarm- og 
brystkreftkirurgi er eksempler på 
kirurgi som skal sentraliseres. 
 Strategien for dette er under utarbei-
delse, med Stein Kaasa som ansvarlig. 

Helseministeren forsikret igjen at 
intet lokalsykehus skulle legges ned. 
Spørsmålet var hva innholdet i 
lokalsykehusene skulle være. 
Stikkord er kronikere, eldre og polik-
linisk  virksomhet. Lokalsykehusene 
skulle ha ”tilpassede akuttjenester”, 
med traumebehandling, og et av 
målene var at alle sykehus skulle ha  
traume team. Felles akuttmottak med 
1. og 2. linjetjenesten ble også nevnt 
som et satsningsområde, noe som
fikk mange av debattantene til å 
tenne!!

Høyre-lederen påpekte at helse -
reformen etter hennes oppfatning var 
på gal vei, og at opposisjonen har et 
skarpt øye til utviklingen.
Dessverre fikk debatten etterpå et noe 
haltende preg. Istedenfor en reell 
diskusjon ble det et halsbrekkende 
show der delegatene på 2 minutter 
måtte framføre sine ærend. Det var 
ikke tid til replikkveksling og heller 
ikke meningsutveksling med Brustad 
og Solberg. Det var svært synd sett i 
lys av at disse damene innehar enorm 
makt i Helse – Norge!

Det meldte seg fort flere titalls debat-
tanter til talelista, slik at det pga tids-
nød ble innført meget streng taletid. 
På grunn av delegatenes plassering i 
salen, kom de fleste allmennlegene på 
talelista tidlig i debatten, og fikk fram-
ført sitt ærend før ministeren måtte 
gå. Flertallet av Of-erne som hadde 
noe på hjertet, fikk dessverre ordet 
etter at ministeren måtte forlate 
møtet.

Landsstyremøtet 2008 
Legeforeningens landsstyremøte 2008 ble avholdt på Soria Moria 
kurssenter 20. – 22. mai. Vanligvis er dette en tid på året der 
 hovedstaden viser seg i sin beste vårskrud, men denne gangen 
vekslet været mellom sludd og kulde til sol siste dagen!

AV MARGIt StEINHOLt OG INGER-LISE HAAKStAD

Helseministeren forsikret igjen at intet lokalsykehus skulle legges ned. 
Spørsmålet var hva innholdet i lokalsykehusene skulle være. 
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Også av den grunn uteble den for-
ventede store diskusjonen om 
foretaks reformen og spesialist-
helsetjenesten.

Inntrykket etter debatten var at minis-
teren har stor tiltro til at samhandling 
mellom 1. og 2. linjetjenesten skulle 
føre til et bedre forløp for pasienten 
og i tillegg spare penger for spesialist-
helsetjenesten. Hun lovet imidlertid å 
se på finansieringsordningene, for å se 
om man kan få dette bedre til. All-
mennlegene i forsamlinga unnlot ikke 
å peke på de enorme oppgavene som 
tiltenkes primærhelsetjenesten uten at 
det tilføres nye stillinger. Antall 
fastleger > 55 år er doblet på 6 år,  noe 
som kan gi store kapasitetsproblemer i 
tida framover.
Brustad oppfordret legene til å presse 
arbeidsgiver; dvs kommunene til å 
søke om flere stillinger. Det gjenstår å 
se om kommuneøkonomien tillater 
dette!?

Helsetjeneste for ikke-vestlige 
 innvandrere
En annen sak som fikk stor oppmerk-
somhet var rapporten ”Helsetjenester 
til ikke-vestlige innvandrere”. 
Arbeids gruppa la fram bakgrunnen på 
engasjerende vis, og debatten etterpå 
var god og konstruktiv. Det blir spen-

nende å se hvordan det foreslåtte 10 – 
punkts programmet blir fulgt opp i 
praksis.

Spesialistutdanning
”Utredningen om spesialistutdannin-
gen av leger” ble også lagt fram. Her er 
det gjort et meget grundig for arbeid, 
og rapporten er nå ute på høring. 

Turnus
Sosial- og helsedirektoratets rapport 
om turnustjenesten ble lagt frem. Der 
foreslås det innføring av 3-årig plikt-
tjeneste etter grunnutdanningen for 
leger. Hvor man evt. får denne 
tjenesten vil bli helt vilkårlig, og alle 
sosiale bestemmelser knyttet til 
 dagens ordning foreslås fjernet. Det 
var også svært mange andre argu-
menter mot innholdet i rapporten, så 
dommen var nokså enstemmig.

Arena for utstilling av medisinsk-
teknisk utstyr
På landsstyremøtets siste dag kom 
saken der en kanskje hadde forventet 
mest diskusjon, nemlig  ”Etablering 
av arenaer for utstilling av medisinsk 
– teknisk utstyr”.
Loen-vedtaket i 2004 har ført til 
 vanskeligheter med å finne en form 
der man både kan få tilgang til å se 
nytt utstyr og diskutere dette med 

kolleger. Arbeidsgiver i det offentlige 
er ikke rause med kursbudsjett, og for 
de fleste er kongresser og møter 
eneste mulige møteplass der en kan få 
presentert medisinsk – tekniske ny-
vinninger. Høringsuttalelsene støttet i 
hovedsak sentralstyrets forslag til opp-
myking av regelverket, og vedtaket 
kom etter en grei og behersket debatt.
Vedtaket går i korthet ut på at den 
enkelte forening kan søke sentral-
styret om særskilt tillatelse til utstil-
linger i forbindelse med et av sine 
årlige møter. Med en slik godkjenning 
vil kurstimene bli tellende, og man 
kan søke fondene som ved andre kurs.

Som avslutning på vellykkede lands-
styredager, inviterte Nordland lege-
forening – forsterket med musikeren 
Susanne Lundeng - til Lands-
styremøte i Bodø 3. – 5. juni 2009! 

(Ytterligere informasjon fra lands-
styremøtet finnes på Legeforeningens 
nettsider.)

Margit Steinholt og Inger-Lise 
Haakstad, begge lokalisert i Sand-
nessjøen; dvs. de to mest sentralt 
lokaliserte Of-ere på møtet!  (bare 
mål på kartet, så kan du se selv…)
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AV ARNE LAUDAL REFSUM

Vi i Legeforeningen hadde for-
beredt oss grundig, etter at både 

Ylf og Of hadde avholdt sine tariff-
konferanser, og krav var sendt inn. 
Samtidig var tidligere avtaler gjen-
nomgått, uklarheter kartlagt, og for-
søkt formulert klarere, og det var 
innhentet oppl ysninger om lønns-
masse, UTA tid, vaktmengde osv. 
Etter dette har forhandlingsutvalget 
utarbeidet et råkrav hvor alle ønsker 
var tatt med, formulert, vurdert, en-
dret og reformulert. Deretter har vi 
foretatt en relativt hardhendt priori-
tering før endelig krav ble utformet.

Opptakten til forhandlingene har jeg 
omtalt i ”På Bryggekanten” annet sted 
i dette bladet.
Selve forhandlingene er en sak for 
seg. Det er vel slik at det som skjer 
inne i selve forhandlingsrommet 
 forblir der, men noen generelle 
 betraktninger er allikevel på sin plass.

Forhandlingene startet med at noen 
av oss ble plassert i en arbeidsgruppe 
som skulle se på ambulerings-
problematikken, et tema som Spekter 
hadde reist som deres viktigste sak i 
dette oppgjøret. De var allikevel 
 uklare i sin bestilling på hva de 
 ønsket. Vi klarla med en gang at vi var 

villige til å komme dem langt i møte, 
men at frivilligheten ikke lå innenfor 
vårt mandat å endre på. Vi spilte inn 
lenger varighet, lenger oppsigelsestid, 
og til og med muligheter for ambuler-
ing mellom foretak, og ikke bare 
 innen foretaket. Utfordringen for 
begge parter er at forholdene som skal 
omfattes er så utrolig forskjellige, med 
lange geografiske avstander og 
 muligens ukevarighet i nord, opp mot 
noen få km i Oslo, men da kanskje 
mye hyppigere.  Når de kom med 
forslag til tekst, klargjorde vi om dette 
fortsatt innbefattet frivillighet, noe de 
bekreftet, men der var det tydelig 
ulike syn innen Spekters egen dele-
gasjon.

Denne delen av forhandlingene 
brukte vi 13 timer på, uten at det 
skjedde noen forhandlinger på resten 
av avtalen.

En ting er selv lønnsdelen av avtalen, 
og resultatet av denne, noe annet er 
de kravene vi hadde fremmet til 
 tekstlige endringer, noen uten økono-
misk virkning, noen med, og meget 
langt på vei var disse virkningene 
 vurdert i fellesskap mellom Spekter og 

vår egen økonom Trond Teisberg 
(som for øvrig har gjort en formidabel 
jobb i disse forhandlingene) og med 
enighet omkring vurderingene.

Noe annet er den enorme konser va-
tismen vi opplever i Spekter på disse 
feltene. Vi hadde fremmet som krav at 
det ved utlysning av stilling for leger i 
spesialisering skulle opplyses om 
Hjemmelsnr(NRid) som et forsøk på 
å rydde opp omkring grå stillinger. 
Dette ville ikke Spekter imøtekomme. 
Vi hadde fremmet angående §7 
 Utbetaling av lønn at det ikke trengte 
å stå både ”med mindre annet avtales” 
og ”som hovedregel”, dette er belte og 
bukseseler, men det ville ikke Spekter 
endre.

Vi hadde ønsket oss gjeninnført 
 helligdagstillegget som ble solgt ut i 
2002. Vi var meget klare på at dette 
hadde en økonomisk kostnadsside, og 
at vi var villige til å bruke av årets 
lønnsøkning for å finansiere dette 
kravet. Dette ble ikke akseptert, enda 
Spekter utbetaler tilsvarende tillegg til 
alle andre som jobber i sykehusene. 
Hvorfor kunne ikke dette blitt aksep-
tert?

LØNNSOPPGjØREt I SPEKtER

Lenkeramme: http://www.legeforeningen.no/asset/39008/1/39008_1.pdf

Etter 2 intense døgn med forhandlinger ble Legeforeningen og Spekter enige om avtalens A2 del. 
Det er første gang siden 2002/2003 at det er blitt enighet i denne delen av forhandlingene.
I tillegg er det rekord at det gikk på så kort tid.
Resultatet for ylf gruppen er ferdigforhandlet i denne delen av avtalen, mens overlegene skal ut i en 
kort og sikkert hektisk runde med B-dels forhandlinger før resultatet blir klart for oss. Det betyr at vi ikke 
kan vurdere dette resultatet før denne utgaven av Overlegen er trykket.
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AV ARNE LAUDAL REFSUM

Hovedstadsprosessen raser videre, 
og den gjelder jo ikke bare Oslo, 

men hele Helse Sør-Øst. Man begyn-
ner også å ane de nasjonale kon-
sekvensene, og selv om Helse Sør-Øst  
har i sitt oppdrag fra departementet 
også å ivareta disse aspektene, er det 
uklart for meg på hvilken måte dette 
håndteres.

Jeg  skrev i Overlegen 1-2008 om den 
innledende runden, hvor dialogkon-
feranser innen de forskjellige 
fagfeltene skulle sammen finne frem 
til noen felles faglige premisser for 
fremtidig organisering, basert på an-
tagelser om hvor stort befolknings-
grunnlag som må ligge til grunn for å 
få stort nok pasientgrunnlag for at 
enheter (hele sykehus eller avdelinger 
eller aktiviteter) skulle drive optimalt. 
Inntrykket er vel at her hadde fag-
miljøene svært divergerende opp-

fatninger og at det finnes svært lite 
objektiv kunnskap om dette.

Helse Sør-Øst er nå definert i om-
råder, med langt større opptaksom-
råder. Frem til styremøtet i juni skal 
så funksjonsfordelinger etc. vurderes 
til et høringsnotat, som så skal på 
høring frem til endelig styrevedtak i 
oktober 2008.

Helse Sør-Øst legger så frem et for-
slag til organisering i det området 
som kalles Oslo Sentrum, og som 
består av RH/DnR, Ullevål, Aker, 
Lovisenberg og Diakonhjemmet. Det 
legges frem 6 modeller for organiser-
ingen innen dette området, hvorav 3 
modeller allerede i forslaget vurderes 
som  uaktuelle. Man sitter da igjen 
med 3 modeller, og på meget kort 
tid hadde alle sykehusdirektørene i 
om rådet gått inn for å slå sammen 
Riks hospitalet med Ullevål. Så 
 enkelt var det plutselig!

Hovedstadsprosessen

En annen problemstilling er hvordan 
vi skal håndtere situasjoner der det er 
forskjell mellom foretakene og vi 
 ønsker å justere dette sentralt, slik at 
alle får likt, for eksempel fordypning-
stiden for leger i spesialisering. Det er 
kun noen få foretak som ikke har 
dette. Men hvordan kan vi regulere 
dette, da en slik endring vil føre til at 
noen foretak vil bli påført en utgift, 
andre ikke. Det gjelder vel ikke i 
denne saken, men i andre problem-
stillinger kan det være at partene i 
fellesskap har valgt å prioritere en 
problemstilling ned mot at en annen 
ble løst. Skal da denne prioriteringen 
endres om igjen, eller hvordan skal 
dette håndteres? Her må vi frem til 
neste forhandlingsrunde gå noen 
runder med Spekter for å finne frem 
til løsningsmodeller for hvordan slike 
saker skal håndteres.

Som en oppsummering: Resultatet for 
overlegene er ikke klart enda. Et 
 dårlig oppgjør i år betyr at lokal 
lønnsdannelse for overleger ikke er en 
farbar vei for oss i fremtiden. For-
handlingsmodellen byr på noen prob-
lemer som må finne sin løsning, og 
Spekter bør vurdere å imøtekomme 
noen av de kravene som ikke koster 
noe, som ikke gir vanskeligere drifts-
forhold etc., ja være litt rause.

Både sykehusstrukturen og selve prosessen er i endring
• Ullevål sykehus legges ned?
•  Aker sykehus bevares, men hvor skal pasientene komme fra?
• Krever milliardinvesteringer
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Dette forutsetter plutselig at det for 
det første at det må stilles betydelige 
midler til investeringer og nybygg. 
Hvor lett er dette, når vi ser hvordan 
ekstra penger til sykehotellet på 
 Radiumhospitalet fører til ytterligere 
skjevfordeling mellom regionene? For 
det andre må vel modellen fra første 
fase med Ullevål som områdesykehus 
vurderes på nytt. For dersom alle 
spiss/regions/universitetsfunksjonene 
fra Ullevål skal flyttes til RH, så vil 
dette bli et meget spesialisert sykehus 
med mange tunge, krevende pasient-
grupper. Skal dette sykehuset også 
omfatte all akuttkirurgi i om rådet?

Aker sykehus har vist på en overbev-
isende måte at tallgrunnlaget som lå 
til grunn for en slik sentralisering ikke 
var riktig, og denne SINTEF rap-
porten er trukket tilbake. Dersom 
Ullevål ikke lenger skal ha lokalsyke-
huspasienter, er det Aker som skal ha 
disse? Skal RH/Ullevål ha føde og 
barneavdelinger med ”ordinære” 
pasienter, eller skal dette også flyttes 
ut, og i så tilfelle hvor? Aker hadde jo 
dette før det ble sentralisert til Ulle-
vål, skal det tilbake dit, eller må noe 
vurderes å flyttes til Sykehuset Asker 
og Bærum, som nå hører til området 
Oslo Vest, sammen med Ringerike, 
Kongsberg og Drammen (Den såkalte 
Vestbredden)?

Her er mye som er på spill, og dette 
skjer i alle områdene. Oslo Vest har 

foreslått betydelige endringer, og på 
sikt å slå seg sammen til et foretak, da 
riktignok uten Notodden og Rjukan.
Forslagene fra  alle områdene i Helse 
Sør-Øst kan leses på 
http://www.helse-sorost.no/modules/
module_123/proxy.
asp?I=856&C=15&D=2 

Det største problemet er tids-
presset, og manglende involvering 
av de tillitsvalgte. La det være sagt 
med en gang, jeg tror administra-
sjonen i Helse Sør-Øst har inten-
sjoner om at de tillits valgte både 
 sentralt og lokalt skal være involvert. 
Men i praksis er dette ikke mulig. Jeg 
har fått tilbakemeldinger fra en tillits-
valgt som hadde fått en rapport om 
flerområdefunksjoner til vurdering, 
noe som blant annet omfatter kreft-
kirurgi. Dette kom onsdag, med frist 
fredag. Dette kan ikke kalles invol-
vering.

Disse flerområdefunksjonsvurderin-
gene vil nok føre til en ytterligere 
sentralisering. Dersom dette er faglig 
begrunnet, så er Legeforeningen 
 positiv til en slik sentralisering. Der-
som det er et ønske om sentralisering 
for sentraliseringens egen skyld, så 
 advarer vi mot dette, ikke minst fordi 
dette kan føre til at man anslår så 
høye volumkrav for å få drive med en 
aktivitet at store deler av sykehus-
Norge utenom Helse Sør-Øst driver 
etter ”unntaksbestemmelser”.

Hvor lenge har du vært sekretariatsleder 
på Ofs kontor?
Siden 12. mai 1997.

Har du mange henvendelser fra overleger 
som er ansatt som ledere?
Det har jeg, både når det gjelder 
organi sering av virksomheten, stil-
lingsbeskrivelser, lederavtaler og ut-
fordringer i arbeidssituasjonen.

Hvilke faktorer synes du det er spesielt 
viktig å få frem i en lederavtale?

Lønns- og arbeidsvilkår.
Det må være konkurransedyktige 
lønnsbetingelser. En lederlønn bør 
ikke være avhengig av et visst antall 
timer i klinisk virksomhet, eller del-
takelse i vaktordninger. Det må være 
lederen selv som ut fra stillingens om-
fang definerer eventuell klinisk virk-
somhet. Arbeidsavtalen/lederavtalen 
må gi grunnlag for årlig  reforhandling 
av lønn og ellers  hjemmel for refor-
hand ling ved ut videt/endret ansvars-
område.
Ansvarsområdet for stillingen må være 
definert i arbeidsavtalen/lederavtalen 
og det må være tillagt myndighet som 
korresponderer med dette ansvaret. 
Eventuelle nedfelte mål i arbeids-
avtalen/ kontrakten, må være basert på 
at lederen disponerer de ressurser som 
reelt gjør slik måloppnåelse mulig.
Hvis man blir tilbudt en lederstilling 
hvor det lokalt er bestemt at stillingen 
ikke er omfattet av overenskomsten, er 
det en fordel å gå gjennom over ens-
komstens bestemmelser for å se hvilke 
punkter som likevel kan være aktuelle 

Leder avtaler
SIGNE GERD BLINDHEIM INtERVjUEt AV 
ARNE LAUDAL REFSUM.

OVERLEGEN 20



å få inn i lederavtalen. Her kan det 
brukes forskjellige teknikker:
•  Henvisning til aktuelle paragrafer i 

overenskomsten.
•  Avtale at overenskomsten gjelder 

med unntak av nærmere angitte 
paragrafer.

•  Formulere aktuelle bestemmelser 
eksplisitt i den individuelle arbeids-
avtalen, for eksempel bestemmelser 
om utdanningspermisjon/andre 
 permisjonsrettigheter.

Fast stilling eller åremål?
I tidligere særavtaler for sykehusleger 
var det bestemmelser om at man 
kunne tilsettes på åremål i funksjonen 
som avdelingsoverlege. Den særskilte 
åremålsvarianten var blant annet be-
grunnet i stillingens kompleksitet og 
behov for faglig nyorientering. Tilset-
ting i funksjon som avdelingsoverlege 
innebar en fast stilling som overlege i 
bunn.
En tilsvarende modell er ikke regulert 
i eksisterende overenskomst. Arbeids-
miljøloven 14-10 (1) åpner bare 
adgang til åremålstilsetting for virk-
somhetens øverste leder. Dette med-
fører at de fleste lederstillinger i syke-
hus blir lyst ut som faste stillinger. 

Hovedargumentet for åremål vil nå 
som tidligere være jobbens komplek-
sitet og store utfordringer. Det er også 
mange legeledere som etter en viss tid 
ønsker å gå tilbake til en klinisk stilling 
i forhold til faglig oppdatering og 
fagutvikling. Her skiller leger seg ofte 
fra andre yrkesgrupper som innehar 
lederstilling på avdelingsnivå.

En fast lederstilling innebærer til 
 vanlig ikke at det ligger en fast 
overlege stilling i bunn. Dette må i så 

fall avtales særskilt. Dersom man som 
leder etter noen år ønsker å gå tilbake 
til klinisk virksomhet, kan man ved 
hjelp av tillitsvalgtapparatet ta saken 
opp med arbeidsgiver, selv om situas-
jonen ikke har vært spesifikt avtale-
regu lert. Erfaringsmessig er mulig-
hetene ganske gode for å komme fram 
til lokale løsninger.

Retrettavtaler.
Ved åremålsavtaler vil dette være et 
viktig element. Ved tilsetting i fast 
lederstilling er det vanligvis en større 
utfordring å få aksept for retrett-
elementer, både fordi stillingen forut-
settes å være varig, men også på grunn 
av den usikkerhet som knytter seg til 
når og av hvilken grunn fratredelse 
kan bli aktuelt. Man kan likevel for-
søke å få inn formuleringer som: 
 ”Under forutsetning av at det blir 
aktuelt å gå tilbake til klinisk stilling 
etter et nærmere angitt antall år, skal 
følgende vilkår inntre, eller ”skal det 
forhandles om følgende forhold” og 
deretter ta inn aktuelle retrettvilkår.
Tilretteleggelse for opprettelse og 
utvikling av fagkompetanse mens 
legen innehar lederstilling.
Dette må være et overordnet mål 
uavhengig av lederstillingens omfang 
og innhold og uavhengig av om man 
får organisert arbeidstiden med 
innslag av fast klinisk virksomhet.
Det må implementeres i lederavtalen 
at det finnes muligheter for kurs eller 
annen form for fagutvikling som man 
jevnlig kan delta i både for å vedlike-
holde og videreutvikle denne kompe-
tansen. Det må tilrettelegges for 
 permisjoner med sikte på mulighet til 
oppdatering før legen skal tilbake i 
klinisk virksomhet

Går det an å karakterisere hva henv-
endelsene dreier seg om?
Generelt kan det sies at mange lege-
ledere er i stillinger hvor man lever i 
et spenningsfelt mellom krav og for-
ventninger på et overordnet nivå og 
forholdet til de ansatte man skal være 

leder for i enheten. Mange leger opp-
lever at forventningene til lederrollen 
ikke blir innfridd som følge av mange 
administrative rutiner, og begrensede 
muligheter for delegering i virksom-
heten. Det er krevende å forholde seg 
til rammevilkårene for virksomheten, 
og man opplever i tillegg at budsjett-
disiplin er det man blir vurdert etter. 
Samtidig skal man som leder forholde 
seg lojalt til de vedtatte rammer og 
prosedyrer og være en del av et felles-
skap.
Det er ofte et ønske om å drøfte slike 
forhold med noen som er utenfor egen 
arbeidsplass.
Mange legeledere er tidligere tillits-
valgte som har lang erfaring i å ivareta 
legegruppens interesser. Det kan ofte 
være en krevende omstilling å skulle 
ivareta og balansere hensynet til alle 
yrkesgrupper. Her er det viktig å ha 
forståelse også blant Legeforeningens 
medlemmer at lederen skal ivareta og 
balansere hensynet til alle yrkes-
grupper.
Ellers gjelder mange av henvendelsene 
egne lønns- og arbeidsvilkår.

Hvilke hjelpetiltak har Of?
Of har lederutvalg som blant annet 
arbeider med ulike opplæringstiltak 
for ledere. Videre ledernettverk som 
består av erfarne ledere som har sagt 
seg villig til å være samtalepartnere for 
leger i lederstillinger. Disse formidler i 
fortrolighet personlige synspunkter og 
gir råd.

Leder avtaler
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AV DAG RIEVE KRIStIANSEN

Jeg er stolt av å være medlem av Den 
norske legeforening.

Våre medlemmer har gjennomgående 
et godt rykte og vår forening blir lyt-
tet til i befolkningen og i de politiske 
maktsentra. Sånn sett har Legefore-
ningen stor påvirkningskraft.

Jeg er også stolt av at Legeforeningen 
ikke bare er en ren fagforening. 
Helsepolitikk har alltid vært og er en 
viktig del av vårt engasjement. Med 
utgangspunkt i pasientenes lovregul-
erte rettigheter og trygt forankret i 
den medisinske profesjon, skal Lege-
foreningen mene noe om helsepoli-
tikk. Men som vi vet, er medisinske 
sannheter sjelden evigvarende. I enda 
mindre grad, kan man si det samme 
om helsepolitiske sannheter. Derfor er 
debatt så viktig.

For noen år siden konkluderte det 
regjeringsoppnevnte Hagenutvalget 
med at det foreligger en reell skjev-
fordeling av økonomiske midler mel-
lom helseregionene i Norge. Relatert 
til en rekke, på forhånd aksepterte 
forutsetninger, kom helseregionene i 
Vest, Midt og Nord dårligst ut. For 
Helse Midt-Norge dreide det seg om 

en underbetaling på mellom 300 og 
400 mill. kr. pr år. Dette var nesten 
like mye som helseregionen gikk i 
underskudd med i 2006. Alle bereg-
ninger var basert på en videreføring 
av de fylkeskommunale prioriteringer 
i sin tid. 
Det er nå så lenge siden reformen ble 
gjennomført at det er på tide å innse 
at denne måten å beregne drift på, 
ikke lenger er holdbar.
Og nå har nylig Magnussenutvalget 
bekreftet Hagenutvalgets konklus-
joner.

Stortinget har bestemt, at alle i vårt 
land skal ha lik tilgang til hel-
setjenester uavhengig av hvor vi bor. 
Og så vet vi selvsagt, at slik fungerer 
det i praksis ikke bestandig, --av for-
skjellige grunner.
Det registreres nå med undring, at 
Legeforeningen i sitt høringssvar til 
Magnussenutvalget, ikke klarere krev-
er en rask utjevning av de økonomiske 
midlene til regionene.
Riktignok støttes en omfordeling av 
basisbevilgningene i tråd med utval-
gets konklusjoner. Men det hele blir 
nokså halvhjertet når det taes en rekke 
forbehold (forskning, utdanning, nas-
jonale sentra og Helse Sør-Øst må 
ikke få noe mindre enn de har i 
dag…). Ikke fordi man ikke skal ta 

slike hensyn. 
Tvert imot. Men, 
og dette er 
avgjørende, fordi 
nye utredninger vil 
forlenge en allerede 
svært forsinket 
utjevningsprosess. 
Svaret kan dermed så tvil om Lege-
foreningens prinsipielle holdning i 
fordelingsspørsmålet.

Selv om Magnussenutvalget konklud-
erer innenfor en total finansiering-
sramme for helsevesenet, betyr ikke 
det at Legeforeningen behøver å ak-
septere at det skal tas midler fra Helse 
Sør-Øst for å gi til de andre re-
gionene. Det er ikke så vanskelig å 
argumentere for at en underfinansier-
ing gjennom mange år, må utjevnes 
gjennom tilførsel av friske midler. Når 
statsråd Brustad, i en kommentar til 
det nye sykehotellbygget ved Radium-
hospitalet, avviser at tilsvarende friske 
midler kan tilføres de andre re-
gionene, forsterker dette inntrykket 
av geografisk diskriminering. Ram-
mevilkårene for alle regionene er 
knappe, selv om mange politikere 
ynder å si noe annet.

”Når krybben er tom, bites 
 hestene”, heter det.

Helsepolitisk makt og avmakt
Om Magnussenutvalget og Legeforeningen
•  Når krybben er tom, bites hestene – Helse Sør-Øst får alt for mye
•  Medisinske sannheter er sjelden evigvarende, i enda mindre grad kan dette 

sies om helsepolitiske sannheter
•  For Helse Midt-Norge dreier dette seg om mellom 3- 400 mill kr pr år
•  Legeforeningens svar blir nokså halvhjertet
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Helse Midt-Norge har til ex. gjen-
nomført omprioriteringer, som har 
hatt og har store implikasjoner på 
driften av  enkeltforetakene. Bl.a. har 
samtidig drift og nybygg av St. Olav 
generert stor gjeld for regionen. 
Tilsammen ca. 3,5 mrd. kr. Og ennå 
har man bare sett begynnelsen på 
rentekostnadene. Konsekvensen av 
dette kan fort bli at regionen gjør 
omstillingsproblemene internt om til 
et nasjonalt, politisk utjevningsprob-
lem. Dermed skyldes ikke skjevforde-
ling i HMN, skjevfordeling i HMN. 
Men at Helse Sør-Øst får alt for mye. 
Fokus endres og også de mindre fore-
takene hindres i å få gjennomslag for 
sine interesser internt i regionen.

Når sent-
rale helsepolitikere ikke har 
vilje til gripe inn nå, må Legeforenin-
gen vise vei.
Legeforeningen kan bidra, ved å 
fremholde at en slik skjevfordeling 
mellom regionene ikke aksepteres. I 
denne saken har Legeforeningen etter 
min mening, vist manglende forståelse 
for andre regioners økonomiske prob-
lemer enn Helse Sør-Øst. 
Vi må tørre å være prinsipielle uten de 
mange forbehold.
Så får vi åpne for de spørsmålene som 
ikke er besvart i Magnussenrapporten, 
etter hvert. 

Vi åpner nå forsøksvis en debatt på våre nettsider om denne saken.
Fremgangsmåte: Åpne siden http://www.legeforeningen.no/index.
gan?id=2704 / www.overlegeforeningen.no 
Spalte til venstre – nederste punkt: Diskusjonsforum. Klikk på denne og 
skriv inn dine data og ditt innlegg. Følg med diskusjonen. Lykke til!

Her følger også linker til Magnussenrapporten, til Legeforeningens 
høringssvar og oppfølgingssvar.

http://www.regjeringen.no/Upload/HOD/Sykehus/Magnussen.pdf 
http://www.legeforeningen.no/index.gan?id=144291&subid=0 
http://www.legeforeningen.no/index.gan?id=141624&subid=0 

Arne Laudal Refsum

Til debatt:

Finansieringen av de forskjellige 
regionene i Helse Norge har 
utviklet seg til å bli en betent sak 
for Legeforeningen.
Magnussenrapporten slår fast at 
Helse Sør-Øst får ca 700 mill kr 
for mye pr år, de andre 
 regionene tilsvarende for lite.
Legeforeningens høringssvar 
etterlyste videre utredning av 
utgifter til forskning og utdan-
ning før en utjevning skulle skje.
Videre ble det anbefalt at utjev-
ningen måtte skje ved at det ikke 
ble tatt midler fra Helse Sør-Øst, 
men at de andre fikk mer av 
fremtidig vekst.

Tillitsvalgte og medlemmer 
utenom Helse Sør-Øst har opp-
fattet dette som unnvikenhet, og  
som Kristiansen skriver i dette 
innlegget: ”vist manglende for-
ståelse for andre regioners økon-
omiske problemer  enn Helse 
Sør-Øst”.

Det har videre vært fremført at 
når Helse Sør-Øst hevder å ha 
store utgifter til forskning, så har 
de forsket for penger de ikke har.

Motargumentene er like mange, 
som for eksempel at Lege-
foreningen alltid fremhever 
viktigheten av forskning og ut-
danning, hvorfor skal vi ikke 
gjøre det i denne saken også?
Dersom nye utredninger viser at 
Helse Sør-Øst, nettopp pga ut-
gifter til forskning og utdanning, 
skal ha de pengene de nå har, 
skal de andre miste pengene 
igjen, dersom det fordeles pånytt 
etter nye utredninger?
Hva er nå denne klimafaktoren 
som er lagt inn?
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AV SIGRUN SOLBERG

Helsepersonell som yter helsehjelp 
til pasient pga alvorlig somatisk 

sykdom eller skade, psykisk sykdom 
eller rusmiddelavhengighet skal i hen-
hold til lovforslaget som nå er ute på 
høring, bidra til å ivareta behovet for 
informasjon og nødvendig oppfølging 
som pasientens mindreårige barn (un-
der 18 år) kan ha som følge av forel-
drenes tilstand. 
Uten hinder av lovbestemt taushets-
plikt skal helsepersonellet som yter 
helsehjelpen gi utpekt helsepersonell 
(se neste avsnitt) den informasjon som 
er strengt nødvendig for å ivareta 
behovene til pasientens barn.
(Helsepersonelloven § 23a (forslag) 
”Helsepersonells oppfølging av 
pasientenes barn”)

Samtidig pålegges helseinstitusjoner i 
spesialisthelsetjenesten i nødvendig 
utstrekning å ha særskilt utpekt 
helsepersonell med ansvar for å følge 
opp mindreårige barn av psykisk syke, 
rusmiddelavhengige og alvorlig soma-
tisk syke eller skadde pasienter. 

(Spesialisthelsetjenesteloven § 3-7a 
(forslag) ”Om barneansvarlig 
helsepersonell m.v.”)

Den generelle plikt for helsepersonell 
mht oppfølging av pasientens mindre-
årige barn skal kun inntreffe når for-
elderen har en psykisk sykdom, 
 rusmiddelavhengighet eller alvorlig 
somatisk sykdom eller skade og barnet 
i tillegg har et behov for informasjon 
og nødvendig oppfølging som følge  
av dette. Begge vilkår må være 
 oppfylt.

Barn regnes ikke som pårørende i 
eksisterende lovverk og de barn som 
omtales her omfattes følgelig heller 
ikke av de lovbestemmelsene som i 
dag gir nærmeste pårørende rettig-
heter, for eksempel i form av infor-
masjon. Helsepersonell har i dag 
 ingen plikt til å ivareta pasientens 
mindreårige barns interesser. Det er 
viktig å oppdage hvilke barn som kan 
trenge oppfølging og det er viktig å 
sikre et likeverdig nasjonalt tilbud. 
Når dette nå blir forankret i lovs form 
vil det bli underlagt virksomhetenes 

internkontroll og Helsetilsynets 
tilsynsvirksomhet.

Det presiseres i høringsskrivet at det 
ikke er ethvert helsepersonell som 
kommer i kontakt med pasienten som 
skal ivareta barnets interesser, men 
kun det helsepersonell som yter 
 helsetjenester til pasienten i 
tilknytning til psykisk sykdom, 
 rusmiddelavhengighet eller alvorlig 
 sykdom eller skade. Der hvor flere 
helsepersonell på samme tid er invol-
vert i behandlingen av pasienten, bør 
ansvaret kanaliseres til en bestemt 
person og den enkelte institusjon bør 
utarbeide retningslinjer for en prak-
tisk oppgavefordeling.

Det er viktig at alle sykehusleger som 
yter helsehjelp under de ovenfor-
nevnte vilkår, spør pasienten eller 
ledsagende personer om pasienten har 
barn under 18 år og åpner for en 
samtale om barnas behov og foreldre-
nes tanker om hvordan barna best 
mulig blir ivaretatt.  Lovforslaget 
legger barnets beste til grunn for 
hvordan helsepersonell går fram både 

Helsepersonell må være 
oppmerksomme på pasiente nes barn 
•  Ny lovendring tar sikte på å ivareta behovet til barn av  pasienter med 

 alvorlig somatisk sykdom, psykisk sykdom eller rus avhengighet
•  Helsepersonell har i dag ingen plikt til å ivareta mindreårige barns  interesser
•  Informasjon skal kunne gis uten hinder av lovpålagt taushetsplikt
•  Leger må delta aktivt med å utforme gode rutiner i egen  virksomhet
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med og uten samtykkekompetent 
pasient (forelder).

Det har i de senere år vært gjort 
mye godt arbeid mht omsorg for 
barn av alvorlig syke særlig innen 
psykiatrien og kreftomsorgen.  Mye 
av dette  arbeidet har dannet bak
grunn for forslaget om å gi disse 
barna en lovfestet rett, samt helse
personell og helseinstitusjoner en 
lovfestet plikt.

Lovutkastet kan bli justert etter at 
alle høringene er kommet inn. 
Høringen ligger ute på Lege
foreningens hjemmeside under 
Høringer i arbeid og interesserte 
kan gi innspill innen 1. august til: 
horinger@legeforeningen.no

Når loven så blir vedtatt er det 
viktig at alle sykehusleger tenker 
over hvordan en selv vil forholde 
seg til de nye lovpålagte krav og at 
en deltar aktivt i arbeidet med å lage 
gode skriftlige rutiner i eget syke
hus/virksomhet. 

Helsepersonell må være 
oppmerksomme på pasiente nes barn 

OVERLEGEN 25



INtERVjUEt AV ARNE LAUDAL REFSUM

Kan du si noe kort om bakgrunnen din ?
Jeg er født og oppvokst i tjukkeste 
Oslo, under trygge sosiale kår, med 
far som lege og mor som ergo-
terapeut. Etter videregående var jeg 
to år i forsvaret og et år som poeng-
sankende pleiemedhjelper på Gaustad 
sykehus. Jeg startet medisinstudiet i 

Oslo på midten av åttitallet og var 
ferdig tidlig på nittitallet. Jeg er gift 
og har flere barn.
 
Har du alltid hatt lyst til å bli  kirurg?
Min interesse for kirurgi ble vekket 
under turnustjeneste, der en aktiv og 
engasjert gjeng kirurger involverte 
kandidatene tidlig. Jeg har arbeidet 
som kirurg ved sykehuset i Drammen, 
AHUS, Ringerike, Rikshospitalet, 

Radiumhospitalet, Diakonhjemmet og 
Ullevål.

Når ble du interessert i Forsvaret?
Jeg avtjente førstegangstjeneste rett 
etter videregående skole. Jeg tok en 
befalsutdannelse og var således enga-
sjert i to år. Mitt neste møte med 
 forsvaret var krigskirurgi kurset som 
på midten av 90 tallet gikk på Lahaug-
moen. Jeg syntes forelesningene og 
opplevelsene til de som hadde vært 
ute i verden var spennende og giv-
ende. Jeg begynte følgelig allerede for 
10-15 år siden å interessere med for 
krigskirurgi og traumekirurgi. Min 
traumekirurgisk erfaring har jeg i alt 
vesentlig ervervet fra Ullevål og 
Drammen sykehus.

Jeg er for tiden engasjert i Hærens 
sanitetskompani, Forsvarets sanitets 
luftmedisinske evakueringstjeneste og 
altså periodevis engasjert som kirurg i 
Afghanistan. Dette har gjort at jeg har 
måttet redusere mitt engasjement som 
sivil kirurg noe, men ikke mer enn at 
jeg føler at jeg holder teknikk og 
 prosedyrer ved like.

Hvilket forhold har du til Afghanistan ?
Jeg har vært i Afghanistan tre ganger. 

Norsk kirurg med militæret  til Afghanistan
Intervju med Dr «L»

• Det er også helt klart et element av egen eventyrlyst
• Strekkbord av teltstenger og utgåtte militære sko
• Mange ville se på egne luksusproblemer med litt andre øyne, dersom de reiste ut
• Opplæring i å forsvare seg, men ikke tunge skyts

FAKTA
Norske Afghanistan-styrker
•  Denne våren har Norge om lag 600 soldater i Nato-ledede International 

 Security Assistance Force (ISAF) i Afghanistan. Styrken består av drøyt 
48.000 soldater fra 41 ulike land. 

•  ISAF er i Afghanistan 
etter et enstemmig 
vedtak i FNs sikker-
hetsråd, og etter 
 anmodning fra 
 afghanske 
myndigheter.

•  Hoveddelen av de 
 norske styrkene er i 
Camp  Nidaros i Maz-
ar-e-Sharif og i Camp 
Meymaneh i Faryab-
provinsen.
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Den ene gangen var jeg der i egen-
skap av luftmedisinsk evakuerings-
tjeneste, da vi tok med oss den 
brannskadde jenta Naroose. De to 
andre gangene var jeg der som kirurg 
i henholdsvis Masar e Sharif (MeS) og 
i Meymanhe. De to stedene var svært 
forskjellig med tanke på tjenesten som 
ble utført.
I MeS hadde Norge en større medi-
sinsk installasjon (såkalt Role 2 enhet) 

med flere høyt kvalifiserte spesialister. 
Vi var flere kirurger og anestesileger 
samlet samtidig, og vi hadde tilgjeng-
lig flere operasjonsstuer. Dette gjorde 
at vi kunne engasjere oss i de lokale 
forhold uten at det gikk utover den 
beredskap vi skulle ha for soldatene i 
felt. Vi kunne besøke det lokale syke-
huset i MeS og gi våre Afghanske 
kollegaer der råd og hjelp i deres 
 arbeid. Teknisk sett syntes jeg de sivile 

afghanske kirurgene i MeS var flinke, 
men de hadde svært dårlig kirurgisk 
utstyr, elendige sanitær forhold og 
ingen mulighet for intensivbehand-
ling. Deres teoretiske kunnskap hadde 
innen enkelte emner klare begrens-
ninger, særlig innen onkologisk 
 kirurgi. I mange tilfeller ble vi spurt 
om det var mulig for oss å operere 
sivile Afghanere i vårt militære syke-
hus, og i mange tilfeller gjorde vi det. 
Under mitt opphold i MeS ble det 
operert blæresten, lårhalsbrudd, 
 brokk, spleenektomi og kjevefraktur 
for å nevne noe. 

Var det spesielle utfordringer?
En svært viktig egenskap når man er 
kirurg i felt er evnen til å improvisere. 
Strekkbord ble laget av teltstenger og 
utgåtte militær sko, kanylerte skruer 
var ikke-eksisterende på flere 100 mils 
avstand, slik at vi fikk sikte så godt vi 

Norsk kirurg med militæret  til Afghanistan

Brann- og eksplosjonsskader er dess-
verre vanlig, og rammer ofte barn.
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kunne, og min første og eneste fikser-
ing og cerclarge av kjeve fraktur ble 
gjort i samarbeid med en flink 
tannlege, som heller ikke hadde gjort 
det før. Resultatet ble bra. Den 14 år 
gamle jenten som i en trafikkulykke 
hadde dislosert kjevefraktur og lårh-
alsbrudd kunne utskrives i velbe-
finnende. Ellers opererte jeg ut en syv 
kilo tung milt, der jeg sendte en 
vevsprøve til histopatologisk under-

søkelse i Norge. Ingen har hittil kun-
net diagnostisere sykdomsbilde, men 
kvinnen kunne igjen begynne å spise 
etter operasjon, og ble utskrevet i 
velbefinnende, dog med en vedvar-
ende trombocytose som vi aldri fant 
noe mer ut av. Dette var selvsagt ikke 
hovedoppgaven vår i Mes. Vi skulle 
være i stand til å hjelpe våre norske og 
allierte soldater dersom de skadet seg. 
Vi hadde ansvar for mange nasjoners 

soldater og ansvaret var stort. Jeg følte 
at vi løste oppgaven godt. Historiene 
fra MeS er mange og spennende, men 
det kanskje aller beste minnet fra op-
phold er den flotte inkluderende 
holdning som rådet i leiren.

De kirurgiske og medisinske forhold i 
Meymahne var svært forskjellig fra de 
som forelå i MeS. Det var færre spe-
sialister og mindre forhold ved syke-
huset. Det var derfor ikke mulig å 
engasjere seg så mye i sivilt an-
liggende, da dette ville redusere vår 
beredskap for eget personell for meg-
et. I Meymahne  ble det derfor mye 
mer beredskapstid. Mye av tiden gikk 
med til å oppdatere seg faglig via 
medbrakt litteratur, øvelser, fysisk 
trening, data og kortspill. Det hendte 
selvsagt at noen skadet seg, men det 
var heldigvis relativt sjeldent. 
Viktigheten av en kirurgs tilst-
edeværelse ble presisert noen uker 
etter at jeg dro derfra.

Føler du at tryggheten er godt ivaretatt 
på disse oppdragene ?
Jeg mener at min sikkerhet er godt 
ivaretatt når jeg er i Afghanistan. Jeg 
har blitt kurset i militært forsvar og er 
utstyret med en evne til å forsvare 
meg selv. Det inkluderer selvsagt ikke 
opplæring i tungt militært skytts. Vi 
blir orientert om landets kultur og de 
miljømessige forhold vi skal leve i. 
Det er forelesninger om lokale 
skikker, spesielle sykdommer og mye 
mer. Vi blir også orientert om 
hvordan vi skal oppføre oss og om 
våre plikter og rettigheter i henhold 
til internasjonale konvensjoner. Inne i 

Strekkapparat av soldatstøvler og teltstenger
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leiren er man svært trygg, bak høye 
murer og vaktsomme blikk.

 Hvordan var det å komme i kontakt med 
sivile afghanere?
Det afghanske folk er generelt sett 
stolte og ærlige mennesker. De jeg 
møtte var vennlige og takknemlige for 
den hjelpen vi ga. Det mest bemer-
kelsesverdige er begrensningene til 
kvinner og barn. Kvinner og også ofte 
små jenter skjulte seg bak sjal eller 
burka. Kvinner og barn snakket ikke 
med fremmede menn, og i særdele-
shet ikke med oss. Dersom de kom til 
undersøkelse var det alltid med en 
mannlig nær pårørende. Jeg måtte 
således først snakke med en tolk, som 
deretter snakket med en mannlig 
pårørende som snakket med pasient-
en. Det kunne lett bli misforståelser 
eller mangelfull informasjon. Jeg fikk 
undersøke kvinner og barn, men jeg 
var nøye med å ha en kvinne med 
under undersøkelsene. 
 
De som arbeidet som tolker var ofte 
høyt utdannete afghanere, gjerne 
leger med utdannelse fra Pakistan. I et 
land med svært få leger virket det litt 
underlig, men det å tolke var aner-
kjent og godt lønnet. De afghanske 
kirurgene jeg møtte og også opererte 
sammen med, var teknisk flinke, men 
utstyret og de sanitære forhold var så 
elendige at man må nesten se det, for 
å tro det. Det setter begrensninger for 
hva man kan gjøre. Intensiv behan-
dling er vanskelig å få til, og operas-
joner som krever det, er derfor ikke 
aktuelt. Kirurgene hadde mer enn nok 
med å operere vanlige tilstander som 

blindtarmsbetennelse, magesår og 
volvolus. Der var de gode, men onkol-
ogisk kirurgi, skopisk kirurgi og kiru-
rgi med bruk av protesemateriell og 
liknende var nærmest ukjent.

Hvorfor drar du ut på oppdrag med 
forsvaret og til Afghanistan spesielt?
Det er ikke et enkelt svar på det, men 
jeg tror noen og enhver kunne ha 
godt av å se hvilke forhold enkelte 
folk lever under utenfor Norge. 
Mange med meg ville nok se på egne 
luksusproblemer med litt andre øyne 
da. Jeg mener at vi gjør en viktig 
innsats i landet, og på sikt er det viktig 
også for internasjonal stabilitet. Jeg 
syntes det er en selvfølge at vi sikrer 
våre soldater på en best mulig måte og 
til det kreves et oppegående medisinsk 
apparat. Det er også helt klart et ele-

ment av egen eventyrlyst involvert i 
min avgjørelse om å dra til Afghani-
stan noe jeg med all grad av sannsyn-
lighet gjør også i år. Heldigvis har 
min kone og mine barn akseptert 
mine valg, og er inneforstått med den 
risiko som foreligger. 

Lenker:
http://www.legeforeningen.no/index.gan?id=144135&subid=0 
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=510887 
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=532657

Spleenomegali, operert ved det norske sykehuset

Cerclarge i ferd med å etableres på 
kjevefraktur
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•  Helsetjenesten i krigsområder 
må bli mer styrt av helse-
personell, og mindre av 
 militært personell

•  Afghanistan er et av de mest 
korrupte system som finnes, - 
man kan til og med kjøpe seg 
livreddende behandling

•  Det at helsepersonell bærer 
våpen er tvilsomt

•  Viktig med grundige forbere-
delser av personellet for å 
unngå senskader

INtERVjUEt AV ARNE LAUDAL REFSUM

Pär Öberg er svensk anestesisyke-
pleier, med allsidig videre-

utdanning innen katastrofemedisin, 
tropemedisin, u-lands helsetjeneste, 
informatikk, vitenskapsdokumentas-
jon og sikkerhets og -mediautdannelse 
fra Røde Kors.
Han har erfaring fra 9 oppdrag for det 
internasjonale Røde Kors, dels via det 
svenske og norske Røde Kors, men 
også via det internasjonale Røde Kors 
(Geneve) direkte. Disse oppdragene 
har i hovedsak vært i krigsområder 
der han har jobbet som ansvarlig for 
anestesi og intensivbehandling. Han 
har også vært ansvarlig i Burundi for 
150.000 flyktninger, hvor hoveddelen 
av innsatsen var tropemedisin, men 
også mange slet med krigstraumer.
Han har vært aktiv i utdannelsen og 
oppbyggingen av ambulansetjenesten 
i Afghanistan.

Han har også vært ansvarlig for 500 
Talibanfanger.

Hva er din erfaring som deltager i 
 militære operasjoner?
I alle de områdene jeg har arbeidet 
har jeg måttet forholde meg til ulike 
militære aktiviteter. Og i møter og ved 
diskusjoner angående skadehåndter-
ing, sikkerhetsvurderinger og lignende 
har jeg jobbet tett med  militære 
myndigheter.
Militær helsetjeneste er veldig prob-
lematisk. Min personlige mening er at 
man skal skille helsetjenesten så mye 
fra det militære som mulig. Fra min 
tid ved Nordic Battle Group føltes det 
som om 95% av utdanningen av 
helsepersonellet var ren militær 
 trening, og alt for lite fokus på krigs-
helsetjeneste, inklusive det  å mentalt 
forberede seg på å komme i nær-
kontakt med døende pasienter.

Er dere godt nok utstyrt på oppdragene?
Utstyret er ofte for avansert, det 
 fungerer en halv time, så går det i 
stykker. Man trenger utrustning som 
tåler støv, fuktighet og støt, ellers er 
det bortkastede penger. Vi fra vestlig 
helse tjeneste har misforstått hvordan 
man skal jobbe i et krigsområde og 
fremfor alt i akuttsituasjoner. Vi 
krang ler om alt, og skal ha for fint 
utstyr.

Hva med bevæpning av helsepersonellet, 
og hva med Genevekonvensjonen?
Man må hele tiden ”trycka på” for å få 
aksept for at vi jobber underlagt 
 Genevekonvensjonen, og at vi ikke er 
stridende helsepersonell. Personlig 

synes jeg det er tvilsomt at helseper-
sonell bærer våpen, også for selvfor-
svar. (Jeg har vært rundt i hele Afgha-
nistan og vurdert helseinstitusjonene, 
bla i Helman, Zabul og Uruzgan, og 
blitt stoppet på en rekke ”check-
points”. Jeg har uten våpen klart meg 
der militære innslag har blitt beskutt. 
Jeg tror at våpen drar til seg vold, og 
at vi som helsepersonell vil være veldig 
utsatt i en slik situasjon.

Har du jobbet med det norske militæret?
I Øst-Timor traff jeg disse ”velstå-
ende” norske soldatene som ofte feiret 
og festet. Den militære aktiviteten var 
liten og FN sykehuset hadde lite/intet 
å gjøre, men hadde store indre stri-
digheter pga dårlig og uklart leder-
skap. Hvert land hadde ansvar for sin 
del av sykehuset, ett land for operas-
jonsstuen, et land for laboratoriet osv. 
Jeg  kalte ledelsen for ”un-united”, 
fordi de respektive land ikke kunne bli 
enige om en leder, eller hvordan det 
skulle ledes.

Vi har i Norge et stadig fokus på 
 Forsvarets dårlige oppfølging og hånd
tering av senskadene mange av personellet 
opplever, hvordan håndteres dette i Sver
ige?
Det viktigste her er forberedelsene før 
man reiser ut. Man må mentalt 
f orberedes med tanke på hva man 
kommer til å møte. Dette er alfa og 
omega, og det gjelder kultur, tanke-
sett, historie, levekår og økonomi, hvis 
man ikke mestrer dette får man sen-
skader. Det er viktig på forhånd å luke 
ut de som ikke er egnet til å reise på 
slike oppdrag. Dessuten bør delt-

Pär Öberg,- svensk handels-
reisende i krig og katastrofemedisin
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agerne samles etter oppdraget for å 
debriefes. Selve oppfølgingen er dårlig 
også i Sverige.

Hvordan har det vært å jobbe i 
 Afghanistan?
Det å jobbe i Afghanistan er fantas-
tisk!!
Det er riktignok et av de mest 
 korrupte system som finnes, og da 
spesielt innen helsetjenesten. Man kan 
kjøpe seg til all slags behandling, til og 
med livreddende behandling. 
Men et mer gjestfritt folk finnes ikke, 
det virker av og til som om denne 
gjestfriheten er til besvær for dem selv.
Jeg har sett ulike former for grusom-
heter, men også hvordan vi fra vesten 
behandler folket, jeg har besøkt mange 
Guatanamo-lignende fengsler.

Hotell Serena episoden, hvor en norsk 
journalist døde har fått mye oppmerksom
het i Norge, hva tenker du om den epi
soden?
Som sagt, vi har misforstått hvordan vi 
skal jobbe i akuttsituasjoner, og vi 
krangler om alt.
Dersom jeg hadde hatt med meg en-
kelt utstyr og en erfaren kirurg ville 
journalisten blitt reddet. Man trenger 
kun kniv, peanger sutur og hansker i 
tillegg til litt medikamenter og en 
tube. Videre er det slik at man på slike 
oppdrag må ha en ferdig planlagt 
evakueringsplan for alle situasjoner. 
Hadde man skaffet seg direktenum-
meret til ambulansen i Kabul?
Det finnes 18 lokalsykehus i Kabul 
som man kan ta i mot skadde på. Jeg 
har besøkt alle, og tatt ut 6 egnede 
akuttsykehus.

Det å jobbe i Afghanistan er fantastisk!!

Illustasjonsfoto
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AV cHRIStER BARK 

Det konstaterade Olli Meretoja, 
ordförande i Finlands Läkarför-

bund, när han framträdde på de nord-
iska överläkarföreningarnas gemen-
samma  konferens om nattarbete och 
arbetsförhållanden i Köpenhamn, 
nyligen. 
Olli Meretoja och Torbjörn Åkerstedt, 
professor vid Institutet för Psykoso-
cial Medicin, Karolinska Institutet, 
sammanfattade på konferensen de 
vetenskapliga studier som finns inom 
området. 

Enligt båda är bevisen övertygande att 
prestationsförmågan försämras av 
nattarbete och långa arbetspass och 
att nattarbete leder till ohälsa,även om 
Torbjörn Åkerstedt ville betona att det 
fortfarande finns stora kunskapsluckor 
inom forskningen när det gäller mån-
ga medicinska områden. 
 
– Att misstagen ökar vid nattarbete är 
tveklöst, det finns det flera studier 
som visat, sade Olli Meretoja. 

– I en mycket välkontrollerad studie 
från 2003 (Henriques et al) visade det 
sig att de kardiologer som utförde 
kranskärlsutdvidgningar gjorde nästan 
dubbelt så många misstag (1,8 gånger) 
om operationerna utfördes mellan 
klockan 18.00 – 08.00 istället för 
dagtid 08.00 – 18.00. Studien visar 
också att dödligheten ökar. 30-dagars-
dödligheten merän fördubblades (2,2 
gånger) om operationerna genom-
fördes nattetid jämfört med dagtid. 

”Människor är dagtidsvarelser” 
– Det här beror på att vi människor är 
dagtidsvarelser, sade Olli Meretoja. Vi 
styrs väldigt mycket av den biologiska 
klockan, vare sig vi vill eller inte. 
Efter klockan 22.00 sjunker tempera-
turen ordentligt och är som lägst mel-
lan klockan 02.00 – 05.00.  

    Eftersom vakenhet, skärpa, 
 pre stationsförmåga och risken för 
olyckor följer temperaturkurvan 
bör läkarkåren arbeta så lite natt 
som möjligt för patientsäkerhet-
ens skull, menade Olli Meretoja. 

Ylf satte arbeidstidens lengde, 
nattarbeid, pasientsikkerhet og 
konsekvenser for legers helse i 
fokus på sitt landsrådsmøte i 
2007, noe som resulterte i mye 
mediaoppmerksomhet.
 
De nordiske overlege-
foreningene fulgte opp med et 
felles seminar om dette i 
København i oktober i 2007, og 
resolusjonen vi laget i forbind-
else med dette møtet ligger på 
våre nettsider.
På møtet i den europeiske over-
legeforeningen AMHE, i Za-
greb i mai i år sluttet AMHE 
seg til  resolusjonen. 
http://www.aemh.org/pdf/07-
062Nordic 
Resolutiononworking 
conditionsinHospitals.pdf

Vi har fått lov av vårt  søsterblad 
i Sverige til å trykke deres 
 artikkel om dette tema i 
 Overlegen.

Nattarbete, skiftarbete och långa 
arbetspass en fara förpatienten 

Detär farligt med läkare som arbetar för mycket natt, som arbetar i arbetstunga skift och som 
har långa arbetspass och detär farligt för både patienten och läkaren. 

Lenker: www.sjukhuslakaren.se
http://www.tidsskriftet.no/index.php?seks_id=1697205 
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– Nattarbete leder också i längden till 
störd sömn för många vilket i sin tur 
påverkar prestationsförmågan. Det 
finns en rad studier som visar att ju 
längre människor är vakna, desto 
sämre presterar de. 

    Efter 24 timmar presterar läkaren 
lika bra som en person med fyra 
glas vin i kroppen  
Dawson et al visade i en idag 

klassisk studie, 1997, att en per-
son som varit vaken i 24 timmar 
har samma prestationsförmåga 
som en person som har 0,8 
promille alkohol i blodet, vilket 
mostsvarar fyra glas vin eller fyra 
normala snapsar. 

Att för lite sömn sänker prestations-
förmågan visade  även Torbjörn Åker-
stedt när han presenterade en svensk 
studie som tittat på fatala olyckor. Av 
undersökningen framgick att dålig 
sömn är en oberoende faktor som 
ökar olycksrisken med 78 procent och 
att skiftarbete innebär en ökning av 
fatala incidenter med 52 procent. 

Men det är inte bara nattarbete och 
dålig sömn som är riskfaktorer. 

Långa arbetspass ökar misstagen 
Läkarkåren bör inte arbeta i för långa 
arbetspass, det är direkt olämpligt, 
menade Olli Meretoja. 
    Mängder av studier visar samma 

sak: Ju längre tid en person 
 arbetar desto sämre blir presta-
tionsförmågan. 

– Här finns allt från studier som visar 
att röntgenbilder och EKG oftare 
tolkas fel ju längre en person arbetar 
till studier av långa och korta skift-
arbetspass. 
Landringan et al studerade 2004 vad 
som hände då skiftarbetspassens längd 
på en hjärtintensivvårdsavdelning 
drogs ned från extrema 34 timmar till 
en maximal längd på arbetsskiftet till 
16 timmar. 

Undersökningen kunde visa att när 
läkarna arbetade 34-timmarspass 
 begick de 36 procent fler allvarliga 
misstag per 1000 behandlingsdagar, 
gjorde fem gånger så många diagnos-
tiska fel och de allvarliga felmedicin-
eringarna var 21 procent fler jämfört 
med när de arbetade i 16-timmars-
pass. 

Därför menar Olli Meretoja att ingen 
bör tillåtas att arbeta i 30 timmar, 
eftersom prestationen enligt honom 
är så enormt mycket sämre jämfört 
med ett normalt arbetspass. 

    På konferensen hänvisade han till 
ytterligare en studie som visar att 
efter 30 timmars arbete presterar 
hälften av doktorerna lika dåligt 

som de sex sämsta procenten 
under normala förhållanden 

Kräver arbetspass på max 24 
 timmar 
– Det är en av anledningarna till att 
det Finska Läkarförbundet satt som 
mål att inga sjukhusläkare ska arbeta 
merän 24 timmar. Vi försöker dess-
utom att splittra upp 24 timmars-
jourerna på två 12-timmarspass sä att 

läkaren fär en dags vila mellan de 
tunga nattjourerna. Vi vill ocksä att sä 
mycket som mäjligt av arbetet ska 
göras dagtid, sade Olli Meretoja. 

– Pä mänga sjukhus i Finland har 
inföts ett ”trafikljussystem” som gär ut 
pä att sortera alla akutpatienter i tre 
kategorier. Röda patienter som ska 
opereras inom 3-6 timmar, gula inom 
en dag och gröna inom tre dagar. 

Pä Olli Meretojas sjukhus har sys-
temet funnits under tvä och ett halvt 
är och inneburit att betydligt fler 
 patienter opereras dagtid än tidigare. 

– Nu opereras 85 procent av alla som 
sökt akut pä dagtid. Fördelen för  
 patienterna är  att fler dä kan bli ope-
rerade av utvildade läkare som är  
 specialutbildade inom omrädet. 
 Kirurgerna är  ocksä nöjdare eftersom 
de fär operera det som de kan bäst, 
menar Olli Meretoja. 

– Statistiken visar ocksä att vi idag   
gör mer rätt och att systemet sparar 
pengar. 

Året innan trafikljussystemet infödes 
sä blindtarmsopererades 106 patient-

tupplurarär det bästa och enklaste sättet att förbättra patientsäkerheten 
Olli Meretoja, ordförande i Finlands Läkarförbund.

Vetenskapens tips för att 
 undvika misstag
30 minuters vila reducerar antalet 
misstag längre fram under arbet-
spasset kraftigt. Därför bör natt-
arbetande och skiftesarbetande 
läkare skifta om och ta pauser. 
Detär inte nödvändigt att sova. 
Ligg ner om det går, men om det 
inteär möjligt, så försök att slum-
ra till i en fåtölj. All vila gör nytta. 
Försök att hitta ett tyst rum 
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er. Föra äret gjorde vi bara 76 blind-
tarmsoperationer, vilket tyder pä att 
30 procent av operationerna utfödes 
pä natten av säkerhetsskäl, fö att man 
felaktigt trodde att patienten hade 
akut blindtarmsinflammation. 
Torbjön Åkerstedt presenterade ocksä 
en sammanställning av den forskning 
som finns om arbetspassens längd och 
prestationsfömägan.  

    – Lägger vi ihop de studier vi har 
tillgång till så visar det sig att 
efter 8-10 timmar så börjar risk-
erna att göra fel accelerera och 
efter 12-13 timmar är riskerna 
dubbelt så stora. 

Pauser är bästa sättet att förbättra 
patientsäkerheten 
Men det finns enkla motmedel enligt 
Torbjön Åkerstedt och Olli Meretoja.  

    – Pauser är effektiva för att bryta 
ackumuleringen av trötthet. 
Tiden för misstag ökar ju längre 
tiden har gått sedan senaste 
pausen, kunde Torbjön Åkerstedt 
berätta. En insikt som Olli Mere-
toja ville understryka.  
– Mitt allra främsta budskap är 
kanske att tupplurar är det bästa 
och enklaste sättet att förbättra 
patientsäkerheten. 

En paus på 30-50 minuter reducerade 
antalet misstag från 18 procent till 8 
procent visade en studie av Sallinen et 
al, 1998. I studien togs tupplurarna 

mellan klockan 01.00 – 04.00 på 
 natten, men riskerna minskar oavsett 
när tuppluren tas. 

Olycksrisken ökar för varje dag 
Olle Meretoja presenterade ocksä 
siffror av Folklard, Lombard och 
Tucker frän 2005 som sammanställt 
statistik frän sju studier som konstat-
erar att olycksrisken ökar varje dag för 
den som arbetar skift i fyra dagar i 
sträck. 

För de som arbetade dagtid ökade 
risken nägra procent andra dagen, 8 
procent tredje dagen och 18 procent 
fjärde dagen, men för de som arbetade 
nattskift ökade olycksrisken drastiskt 
jämföt med dagarbete. 30 procent 
fösta dagen, 37 procent andra dagen, 
48 procent tredje dagen och 66 
 procent fjärde dagen. 

– Och den här typen av studier finns 
det mänga av, sade Olle Meretoja. 
Läkaren är det andra offret 
Men det är inte bara patienterna som 
lider av de misstag som begås inom 
vården, menade han. Doktorn är det 
andra offret vid medicinska misstag.  

    – Studier har visat (West et al, 
2006 och Wu AW, 2000) att 
läkare som begår allvarliga 
 misstag tar det väldigt, väldigt 
allvarligt. För många leder det till 
permanent stört självförtroende, 
som innebär att månaderna efter 
det allvarliga medicinska mis-

staget upplever läkaren för-
sämrad livskvalitet, symtom på 
depression och utbrändhet, vilket 
resulterar i att sannolikheten för 
fler allvarliga misstag ökar. 

– Läkaren hamnar i en ond cirkel. 
Vissa doktorer kan till och med 
 uppleva det sä obehagligt att de byter 
yrke, visar studierna, sade Olli 
 Meretoja.  

Rekommendationer
Finlands Läkarförbund har gått ut med fem rekommendationer för att komma tillrätta med  problemen 
vid nattarbete och skiftarbete. 

1    Förbundet vill att mängden nattarbete skärs ned så mycket som möjligt. 
2    Omfattningen av nattarbete måste vara på rimlig nivå. 
3    Jourer måste schemaläggas så att det tillåts återhämtning innan nästa skift startar. 
4   Problem orsakade av nattarbete och långa skift måste erkännas. 
5   Avbrott under nattarbete bör användas för vila. 
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I     Danmark ble det i 2005 innført en 
2 måneders behandlingsgaranti for 

behandling i spesialisthelsetjenesten. 
Dersom man går tilbake i diskusjonen 
som florerte i det danske Ugeskift for 
læger var det dels en stor bekymring 
for om dette i det hele tatt var mulig, 
men også diskusjon om dette var rik-
tig prioritering av begrensede midler 
til helsetjenesten.

Den danske konservative regjeringen 
har gått lenger, den har nå innført en 
4 ukers behandlingsgaranti.. Det er 
også innført rettigheter til fritt syke-
husvalg, slik at pasientene, som i 
Norge, kan søke seg til sykehus med 
korte ventelister. Også denne refor-
men førte til kritiske kommentarer, 
som frykt for overbehandling, og at 
pasientene ville søke seg til sykehus 
med korte ventetider, uten å kunne 
kontrollere kvaliteten på behand-
lingen som ble gitt. Nå er imidlertid 
garantien et faktum, og etter hva vi 
har fått vite fra våre kollegaer i den 
danske overlegeforening fungerer det 
greit. Det har krevd en ekstrainnsats i 
innføringsperioden, men politikerne 
har vært villige til å stille opp med 
”pukkelpenger”, for å gjøre en ekstra-
innsats mulig for å ta unna køene.

Trinn 3 i reformeringen har vært 
 innføringen av ”kræftpakker” hvor det 
innføres en garanti for pasienter med 

mistenkt kreftsykdom på 2 dager. 
Dette har krevd et betydelig fokus på 
logistikken i sykehusene, og pga den 
langvarige sykepleiestreiken i danske 
sykehus klarer de for tiden ikke å 
 oppfylle garantien helt. De regner 
imidlertid raskt med å komme i 
gjenge igjen.
Den danske regjering og de danske 
regionene inngikk i oktober i 2007 en 
avtale om faste pasientforløp, og hvor 
det innen utgangen av 2008 skal være 
innført pakkeforløp for samtlige 
kjente kreftformer.

Hver kreftpakke knyter seg til en 
 bestemt kreftform, og vil beskrive et 
standardforløp fra første kontakt med 
egen lege til utredning, behandling og 
gjenopptrening og palliasjon. Videre 
er det klare kriterier for informasjon, 
både overfor pasienten og henvisende 
lege. Pasientforløpet skal følge et på 
forhånd booket forløp med nøye 
 definerte tidsfrister.

De fire første kreftpakkene ble intro-
dusert 1. april i år, og gjelder hode/
halskreft, lungekreft, tarmkreft og 
brystkreft.

Tenk hva slike garantier hadde betydd 
i Norge. Mange ressurser kunne 
flyttes fra å administrere ventelistene 
til å behandle pasientene. Logistikken 
måtte knyttes opp til lege-pasient-
kontakten, og ikke alt mulig annet. 
Elektronisk pasientjournal og 
talegjenkjenningsdiktering ville vært 
lagt opp for å effektivisere legenes tid, 
ikke for å spare penger på sekretær-
bistand.

Man må ha fokus på hvordan et slikt 
raskt forløp spiller inn på utdanningen 
for assistentlegene som risikerer å bli 
marginalisert i behandlingsforløpene, 
når alt skal gå så fort. Også forsk-
ningen må vernes, og helst løftes 
frem.

DEjLIGt å VÆRE SyG I DANMARK!
•  4 ukers generell behandlingsgaranti
•  2 dagers garanti for kreftpasienter
•  25 ”kreftpakker” snart klare
•  Det fungerer

AV ARNE LAUDAL REFSUM

Lenker:
http://www.ugeskriftet.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/UG-
ESKRIFT_FOR_LAEGER/TIDLIGERE_NUMRE/2008/UFL_ 
EKCMA_2008_5/UFL_EKCMA_2008_5_53392 

http://www.ugeskriftet.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/UG-
ESKRIFT_FOR_LAEGER/TIDLIGERE_NUMRE/2006/UFL_ 
EKCMA_2006_39/UFL_EKCMA_2006_39_50652 
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