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 Samhandling er den nye ministerens 
mantra, det skal visstnok løse hele 

helsevesenets problemer. Det er 275 
korridorpasienter på norske sykehus 
daglig. Det er nesten 3 ganger så mange 
ferdigbehandlede pasienter som venter 
på at kommunen skal overta ansvaret for 
dem. Befolkningen blir eldre, og i 
moden alder har de flere sykdommer, 
ofte kroniske, og det skal lite til for at 
lasset tipper, de klarer seg ikke lenger 
hjemme, alene eller sammen med like 
gammel ektefelle, i hvert fall ikke med 
en gang, de er avhengig av hjemmesyke-
pleier eller sykehjem. Sykehjemmene 
har for dårlig bemanning av skolerte 
sykepleiere, og alt for dårlig legedekning, 
slik at for eksempel vurdering av evt 
intravenøs behandling gjøres av lege-
vaktslege som ofte ikke har tilgang  
til pasientjournalen, og dersom det 
 besluttes iv, så krever dette innleggelse  
i sykehus, siden sykepleieren ikke kan, 
eller at det ikke er sykepleier på neste 
vaktteam som kan overta ansvaret for 
dette. Kommunene sparer betydelige 
beløp på å drøye å ta imot pasientene  
fra sykehusene.

Liggetiden i norske sykehus har gått 
betydelig ned, og dermed er presset 
flyttet fra sykehusene og over på 1. 
linjen. Den gjennomsnittlige ligge-
tiden avspeiler som vi alle vet en be-
tydelig endring av våre egne rutiner, 
omlegging til dagkirurgi, Same day 
admission, dagbehandling osv. Dette 
har kommet de friskeste til gode. Men 
vi har også redusert liggetid for eldre, 
syke pasienter med generell alder-
domssvekkelse og funksjonssvikt. 

Dette sparer sykehusene på, og svarte-
perspillet er i gang.

Hvordan får vi så til bedre samhan-
dling som kommer pasienten til nytte, 
og ikke bare genererer et enda større 
administrativt nivå i den totale helse-
tjenesten? Hvordan får vi to forskjel-
lige forvaltningsnivåer til å trekke i 
samme retning, for å gi pasientene den 
optimale pleie og behandling, uten at 
nivåene ivaretar egne interesser og 
budsjetter?

Flere ordninger er allerede i gang, 
men få er evaluert. Praksiskonsulent-
ordningen hvor en allmennpraktiker 
er på sykehuset og ser på rutinene for 
å foreslå bedring der hvor det ikke 
fungerer/fungerer dårlig-, denne 
 ordningen har vært etablert i flere år, 
men ikke evaluert. Fungerer den etter 
intensjonen, har den målbar effekt,  
og evt på hva?

Forsterkede sykehjem, som kommer 
både på AHUS og St. Olav, hvor 
 kommune og sykehus i varierende 
 konstruksjoner skal håndtere pasienter 
som er for dårlige til å overføres til 
vanlig sykehjem, men ferdigbehandlede 
på sykehus. Det er en riktig tanke, men 
la oss evaluere før vi setter i gang over 
hele landet. En slik 1 1/2 linjes tjeneste 
kan også avsløre uklare ansvarslinjer 
mellom nivåene, som må klarlegges før 
dette startes i stor målestokk. Ambulante 
team fra sykehus som reiser ut på tilsyn, 
eller utfører røntgenundersøkelser som 
for eksempel røntgen-avdelingen ved 
Ullevål.

Den elektroniske samhandlingen 
 mellom fastlegene og sykehusene har 
lenge vært et sårt punkt. Sykehusene 
kommer langt etter primærlegene i 
elektronisk pasientjournal, og våre sene 
epikriser i papirversjon har lenge vært 
et irritasjonsmoment. Jeg vil nå 
 allikevel hevde at det er innholdet i 
epikrisen (og i henvisningen fra fast-
legen til sykehuset) som er det viktigste.

Samtidig med at dette nummeret 
kommer fra trykkeriet offentliggjøres 
Statsbudsjettet for 2009. Ministeren 
har varslet at samhandling blir det 
viktigste området. Vi er enige i at 
 samhandling er viktig, ikke minst for 
at pasienten skal oppleve et smidig og 
profesjonelt helsevesen, men for over-
legene ved sykehusene er nok bevilg-
ningene til sykehusene av størst inter-
esse. Of vil legge sin vurdering av 
 budsjettet ut på våre nettsider.

Samhandling er det nye mantraet
C

F-W
esenberg/K

olonihaven.no

HOVEDSTADSPROSESSEN
Det heter:  Det man sier skal være sant, men man trenger ikke si hele sannheten. Jeg innrømmer 
så gjerne at jeg er ingen profe sjonell journalist. Derfor  intervjuer jeg pr mail, og intervjuobjekt-
ene får anledning til å reformulere spørsmålene, dersom det gjør at de klarer å gi bedre svar. 
Svarene gjengis uforandret. Det er derfor viktig at leseren nøye vurderer svarene som står opp 
mot spørsmålet som ble stilt. I intervjuet med Mari Trommald på side 14 synes jeg ikke jeg har 
fått svar på en rekke av spørsmålene, og en opp klarende spørrerunde ga ikke klarere svar. Vi vet 
ikke hvor mye dette har kostet, vi får ikke vite om baksidene ved prosessene andre steder, osv. 
Legg derfor nøye merke til hva som er  besvart, og hva som er besvart med noe annet.



S å kom Hotellsaken ved DnR, hvor 
ministerens ønske om å være 

streng fikk så store overtoner at det 
hele ble dumt. For å statuere et 
 eksempel om streng budsjettdisiplin, 
skulle en rotete saksgang mellom RH/
DnR og Helse Sør-Øst av sluttes med 
å kaste bort 50 mill kroner på et 
 hotellfundament som alle mente 
trengtes, ikke minst for å drive mer 
effektivt. Brustad gikk, fordi hun var 
sliten, og Bjarne Håkon Hansen kom, 
fordi han allikevel skal gå - kanskje til 
høsten.

Det å analysere Helsekapittelet på 
Statsbudsjettet er ingen enkel opp-
gave.

La oss starte med det vi har i 2008, ca 
85 mrd kr. Så vet vi at i 2002 hadde vi 
ca 53 mrd. Vi må fra 2008 tallet 
trekke fra ”nye oppgaver” som er 
tillagt spesialisthelsetjenesten i de 
mellomliggende årene:
•  Avskrivningene utgjør på 

2008-budsjettet  5,4 mrd kroner. 
Det er første gang disse er ”full-
finansiert”, tidligere har det alltid 
vært bevilget for lite.

•  Syketransport var tidligere finansiert 
via RTV, men ligger nå i spesialist-
helsetjenesten. Utgjør ca 2 mrd kr. 

•  Rusomsorgen er blitt flyttet fra 
kommunene/sosialkontorene til 
 spesialisthelsetjenesten. Utgjør ca  
2,3 mrd kr.

•  Opptrappingsplanen for psykiatri 
er i sluttfasen. Dette er en ønsket 
aktivitetsøkning ut over ”det 
 normale”. Utgjør anslagsvis  ca  
1,25 mrd. 

•  Overføring av ansvar for TNF 
hemmere og andre spesielt dyre 
medisiner, utgjør 0,5 mrd kr.

• Totalt 11,4 mrd kr.

Trekker vi fra disse 11,4 mrd kr  
fra 2008 budsjettets 85 mrd kr 
kommer vi til 73,6 mrd kr.
Dette er det vi må sammenligne 2002 
tallet med.

Aktivitetsøkning
Det har vært en betydelig aktivitets-
vekst i spesialisthelsetjenesten, både i 
somatikk og psykiatri. Som nevnt over 
vil noe av denne aktivitetsøkningen 
skyldes opptrappingsplanen, men 
langt det meste skyldes ordinær 
 aktivitetsøkning.

Aktivitetsøkningen kan sees på  
som økning i antall døgnopphold på 
78 700, antall dagbehandlinger med 
211 000 og en økning i antall poli-

85 milliarder
AV OVERLEGEFORENINGENS LEDER  
ARNE LAUDAL REFSUM

• er mye penger, voldsomt mye, men allikevel for lite.
• I 2007 hadde vi litt mindre, men også da, som i år, som alle 
 andre år, brukte vi mer enn vi fikk. I fjor fikk daværende helseminister 
Brustad nok, hun satte ned foten, og sa: Det er udemokratisk å 
bruke mer enn Stortinget bevilger, dere må klare dere med det 
dere får, dere har ingen egen seddelpresse. Det har aldri vært 
bevilget mer enn nå, vi ligger på topp i verden, osv.
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kliniske konsultasjoner med hele  
585 000. Totalt har det i somatisk 
helsetjeneste vært en vekst på 16 %.
Antall liggedager har imidlertid ikke 
økt, da gjennomsnittlig liggetid har 
gått ned.

Det har i somatisk helsetjeneste vært 
en økning på 20% når man måler 
DRG poeng. Det er anslått at 7,2%  
av dette skyldes endret og forbedret 
kodepraksis, mens vel 13% er en reell 
aktivitetsøkning. Denne koster penger, 
men hvordan beregne kostnad?

Dersom vi gjør dette enkelt, 
(fagøkonomer får heller ha meg 
unnskyldt) så sier vi at dagens aktivitet 
utgjør 113% så finner vi at de nye 13 
% av aktiviteten koster nå. 
73,6 mrd /113x100= 8,5 mrd kr.
Sammenligningsgrunnlaget er nå 
65,1 mrd kr.

Lønn/antall ansatte
Så er det blitt flere ansatte i syke-
husene, og alle har igjen  fått lønns-
økninger. I følge rapporten ”Års-
rapport-Beregningsutvalget for 
 spesialisthelsetjenesten” har lønns-
økningene vært på 23,8 %. (Denne 
rapporten er ytterligere kommentert 
på våre nettsider- http://www.lege-
foreningen.no/index.
gan?id=147245&subid=0 
Lønnskostnadene utgjorde ved 
inngangen til 2008 55 mrd kr. Dette 
utgjør 123,8 % av utgangslønnen.
55 mrd/123,8x100= 10,6 mrd.
Sammenligningsgrunnlaget er  
nå 54,5 mrd kr.

Nå er forskjellen på startsummen  
og sluttsummen meget liten. Det er 
selvfølgelig mange forenklinger i 
dette regnestykket, for eksempel er 
ikke den budsjetterte avskrivnings-
summen fra 2002 trukket ut, av den 
enkle grunn at jeg ikke finner den. 
Det er imidlertid klart at det er først  
i 2008 at denne summen er fullfinan-
siert, og den  underdekningen som har 

vært på denne budsjettposten har ført 
til et opparbeidet underskudd på 9,4 
mrd kr, noe som vil si en underdekning 
på ca 1,3 mrd pr år. De  bokførte 
avskrivningene i 2002 utgjorde 4,8 
mrd, med en  underdekning på 1,3 
mrd, ble det bevilget 3,5 mrd. Det 
betyr at vi skal sammenligne 54,5 mrd 
med  (53 mrd-3,5 mrd = 49,5 mrd)
49,5 mrd.

Prisstigning
Det er i regnestykket over tatt hensyn 
til lønnsøkningen  for den delen av 
bevilgningen som går til lønn, dvs  
ca 70%. De siste 30 prosentene må 
korrigeres for den generelle pris-
stigningen i samfunnet i løpet av disse 
årene. Konsumprisindeksen har økt 
med ca 13 % fra 2002 til 2008.
30 % av 49,5 mrd blir ca 15 mrd.
13% av 15 mrd er  1,95 mrd,  
dvs tilnærmet 2 mrd.
Sammenligningsgrunnlaget blir  
da 54,5 mrd kontra 51,5 mrd.

3 mrd kr i vekst på 8 år   
er 375 mill kr pr år.
Dette er også penger, men  med tanke 
på den enorme omstillingstakten det 
har vært fra Staten overtok syke-
husene i 2002 til nå, kombinert med 
de store endringene det har vært i 
drift, slik at vi kan behandle 20 % 
flere til tross for redusert sengetall etc 
synes jeg ikke denne veksten er noe 
Stortinget kan skryte av.

Hva skal vi så med slike meget forenklede 
regneeksempler?
Det er for å vise at når politikerne sier 
at veksten er høy så stemmer dette, 
men ikke høyere enn det aktivitets-
økningen krever. Vi har en stadig 
eldre befolkning, og de trenger mer 
helsetjeneste, og dette koster penger.
Lønnsøkningene i spesialisthelse-
tjenesten har vært så vidt over resten 
av samfunnet, 23,8% mot 22,6%, men 
da har man beleilig startet målingene 
så man ikke fikk med seg legenes 
0-oppgjør i 2002. Med andre ord  

så har ikke lønningene steget mer  
enn det som burde være forventet.
Det som har skjedd er en kraftig 
 økning i antall ansatte i denne peri-
oden, med 10 500, hvorav legene ut-
gjør 1850. (Fra 2002 til 2007 var det 
tilkommet 4231 nyansatte innen 
psykia trien i  spesialisthelsetjenesten.) 
Totalt sett utgjør veksten i antall 
ansatte 12,3 %, som er forbausende 
likt aktivitets økningen.

Ventelistene øker til tross for den økte 
aktiviteten og de økte bevilgningene, 
og tiden pasientene står på venteliste 
øker også. Det er ca 40 000 flere på 
ventelistene nå sammenlignet med  
for 2 år siden, og pasientene står der 
nå 3 dager lenger enn for 2 år siden. 
Tallene er dog betydelig bedre enn i 
2002.

Vi har med andre ord en aktivitet 
som er litt lavere enn behovet,  
og vi har bevilgninger som er litt 
lavere enn behovet. Regnestykket 
over viser at det ikke har vært noen 
spesiell vekst i budsjettene sammen-
lignet med aktivi teten som er gitt. 
Staten som eier har bestilt et sterkt 
fokus på  bestemte områder som psyki-
atri og rus, og det har de fått. Ellers 
har spesialisthelse tjenesten nesten 
holdt tritt med det økende behovet 
som innbyggerne har hatt.

Stortinget vedtok i revidert nasjonal-
budsjett i juni 2008 en bevilgning på 
3,2 mrd kroner for å kompensere for 
pensjonsgjelden til de statlige syke-
husene. Det er ikke kommet noen 
avklaring på hvordan den opparbeid-
ede avskrivningsgjelden på ca 9,4 mrd 
kroner skal håndteres, heller ikke 
hvordan den anstrengte likviditets-
situasjonen for sykehusene skal 
bedres, de har nå en ”kassakreditt”  
på 5,8 mrd kr, som rentebelastes.  
Renteutgiftene for spesialisthelse-
tjenesten er vel 500 mill kr i år, dvs  
ca ½-parten av årets stipulerte under-
skudd.
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B oken Endringskynisme kom ut på 
Gyldendal Forlag nå i sommer. 

Boken setter fokus på konsekvensene av 
endring i organisasjoner og tar for seg 
hvorfor og hvordan kyniske holdninger 
dannes og spres. Gjennom eksempler 
belyser boken ansattes syn på endringer, 
men forfatterne går også inn i hvordan 
man kan motvirke og redusere endrings - 
kynismen i organisasjoner.

Boken behandler temaet i tre deler: 
Først hvilke typer oppfatninger blant 
ansatte som utgjør innholdet i begrepet 
endringskynisme. Deretter hvordan en 
kynisk innstilling oppstår og kan for-
klares, og til sist hvordan man kan legge 
til rette for å unngå denne situasjonen 
gjennom medvirkning fra de ansatte. 
Boken har et «nedenifra»-perspektiv på 
organisasjonsendring, og utfordrer slik 
det dominerende lederperspektivet i 
mye av faglitteraturen på området. 
Forfatterne, Oscar Amundsen og Trond 
Kongsvik, har bred erfaring fra anvendt 
forskning rettet mot ulike organisa-
sjoner og bransjer. Oscar Amundsen er 

dr.art. innen tverrfaglig organisasjons-
forskning og arbeider som forsker ved 
NTNU ViLL, forskningsenheten 
 Voksne i livslang læring. Trond Kongsvik 
er dr. polit. innen sosiologi og arbeider 
som forskningsleder ved NTNU Sam-
funnsforskning AS, Studio Apertura. 

Forfatterne retter søkelyset mot prob-
lemer som tør være kjent for mange 
norske overleger, det er vel knapt noen 
fredet plett i helsevesenet som ikke er 
inne i omstillingsprosesser nå. Det var 
derfor naturlig å be Amundsen og 
Kongsvik om å stille til intervju i Over-
legen for å si noe om ”Endringskynisme”.

- Dere har i sommer utgitt boken 
” Endringskynisme”, som tar opp prob-
lemer knyttet til omstillinger og organi-
sasjonsendringer.  Hva er bakgrunnen for 
at dere skrev denne boken?
Fra starten av år 2000 arbeidet vi par-
allelt (over gangen for hverandre) med 
hvert vårt uavhengige doktorgrads-
prosjekt med tema organisasjonsend-
ring. Etter hvert som prosjektene skred 

fram og nærmet seg slutten ble det 
klart at vi hadde betydelig sammenfall i 
våre hovedfunn. Boken er likevel ikke 
en direkte formidling fra de avhandling - 
ene som vi skrev hver for oss. Vi har 
foretatt nye felles analyser av det totale 
intervjumaterialet som vi hadde, og 
laget bokens manus omkring dette. 
Begrepet endringskynisme er dermed 
nyutviklet i denne boken og finnes ikke 
våre tidligere arbeider.

- Hva ligger i selve begrepet ”endrings-
kynisme”?
- Vårt hovedargument i boka er at 
 stad ige endringer i en organisasjon, 
uten reell innflytelse og utstrakt med-
virkning fra de berørte, gir en kynisk 
innstilling til endring generelt blant 
ansatte. Selve innholdet i begrepet 
 ”endringskynisme” utgjøres av våre 
hovedfunn i organisa sjonene vi har 
studert, og som vi deler inn i fem typer 
oppfatninger vi har  funnet blant ansatte: 
•  At det endres for endringens egen 

skyld.
•  At et begrenset antall ideer ”re-

sirkuleres” og dermed stadig dukker 
opp gjennom nye endringsinitiativ.

•  At de løsningene som velges står 
fjernt fra den praksis en selv står 
oppe i.

•  At resultatene av en endring ikke 
kommer til syne (før en går i gang 
med neste).

•  At den medvirkningen som praktis-
eres ikke er reell, dvs. ofte er et spill 
for galleriet. Dermed at saken er 
avgjort før den blir gjenstand for 
vurdering blant ansatte.

Endringskynisme
Det er vel knapt noe område som ikke er inne i omstillingsprosesser nå
Endringer uten innflytelse gir ”endringskynisme” Endringen skjer for  endringens egen 
skyld. Det endres på nytt før forrige endring fikk tid til å virke ….oppgitthet, 
 resignasjon og avmakt kommer til uttrykk

AV OFS NEStLEDER BåRD  LILLEENG

Forfatterne Oscar Amundsen og Trond Kongsvik

OVERLEGEN 6



- Hvilke konsekvenser kan denne kynismen 
ha for en organisasjon i omstilling?
- Vi ser tendenser til at folk ”himler 
med øynene” allerede når de hører at 
det er et nytt endringsprosjekt under 
oppseiling. En organisasjon kan stå i 
fare for at ansatte avviser og stiller seg 
likegyldig til endringer generelt sett. 
Altså at man ”stenger av” oppmerk-
somhet og engasjement før man faktisk 
har sett på hva som er på trappene. 
Dette er selvsagt en uheldig situasjon, 
for noen ganger er det nødvendig med 
endringer og da blir det fryktelig tungt 
å få de ansatte med på laget. Siden det 
er disse som gjerne skal sette endring-
ene ut i livet gjennom sin praksis, så 
kan en dermed lett se for seg at  
endringsforsøket blir mislykket.

- Spesialisthelsetjenesten har gjennom 
flere år gjennomgått betydelige omstill-
inger, og alt tyder på at stadige omstill-
inger og endringer i mange år vil bli 
normalsituasjonen. Mange helsepersonell 
har gitt uttrykk for at de føler på både 
oppgitthet, resignasjon og avmakt – tre 
fenomener som dere peker ut som kardi-
nalsymptomer på endringskynisme. Fore-
ligger det etter deres oppfatning endrings-
kynisme i sykehusene våre?
- Vi mener at våre funn gjør seg 
gjeldende i mange virksomheter av en 
viss størrelse, selv om styrken i kynis-
men kan variere. Sykehusene vil ikke 
være noe unntak i så måte, særlig når 
oppgitthet, resignasjon og avmakt 
kommer til uttrykk. Vi bruker tid i 
boka på å skrive om hvordan våre funn 
kan forklares og håndteres gjennom 
generelle teorier fra ulike fagområder. 
Vårt begrep vil derfor ha relevans for 
organisasjoner som står i lignende 
situasjoner som den vi er inne på under 
forrige spørsmål. Her kan føyes til at vi 
gjennom denne boka fokuserer på 
utfordringer som i dag vil gjelde for de 
aller fleste organisasjoner der det skjer 
mye endring av ulike karakter. Denne 
utfordringen handler om å makte å 
trekke veksler på den erfaring, 
kunnskap og innsikt som befinner seg 
blant ansatte i bred forstand.

- Hvilke negative konsekvenser kan end-
ringskynisme ha for sykehusenes evne til 
omstilling og for muligheten til å komme 
ut av den aktuelle situasjonen nå med 
vellykkede omstillingsprosesser bak seg?
- Hvis sykehusene står i en situasjon av 
den typen vi beskriver, så vil man op-
pleve det som tungt å få satt endringer 
ut i livet. Lojaliteten til virksomheten vil 
også trolig svekkes. Vi snakker ikke 
egentlig her om at en lege eller syke-
pleier vil gjøre en dårligere jobb med 
hensyn til en helt konkret arbeidsopp-
gave. Eksempler på ting som lettere blir 
saldert bort blant de ansatte kan være 
innsats i forhold til fellesskapet, altså 
ting som handler om glød og engasje-
ment for virksomheten litt ut over de 
helt spesifikt definerte arbeidsopp-
gavene. Vi vil ikke undervurdere betyd-
ningen av disse følelsemessige aspektene 
for organisasjonens resultater nærmest 
uansett type virksomhet. 

- Hvordan kan man forbygge endrings-
kynisme i omstillingsprosesser og hvordan 
kan man snu en slik negativ utvikling om 
den først er i gang?
- Vi var inne på hva vi ”foreskriver” 
mot endringskynisme i det første 
spørsmålet, nemlig omfattende og reell 
medvirkning i endringsarbeidet. Her 
vil vi påpeke at det ikke bare er snakk 
om å ta tillitsvalgte og fagorganisas-
joner med på råd ved å sende dem et 
utkast til høring. Vi tar til orde for at 
den indirekte delen av medvirkningsar-
beidet (fagforeninger og lignende) bør 
suppleres med mer direkte former for 
medvirkning. Vi er klar over at det er 
ambisiøst og kan være krevende å prak-
tisere i en stor organisasjon. Dette 
handler om å ”tenke medvirkning” på 
visse måter. Hvordan det helt konkret 
skal settes ut i livet må imidlertid 
ledere og ansatte i den spesifikke 
 organisasjonen det er snakk om, svare 
på. Vi illustrerer tenkingen i boka ved å 
gi eksempler, men vil ikke skyte oss 
selv i foten ved å si at det finnes en 
detaljert og universell oppskrift på 
hvordan dette bør foregå. Slike opp-
skrifter er vi nok relativt skeptiske til 

når det gjelder organisasjoner. Vi vil 
også peke på at det ikke er et ensidig 
lederansvar å få til gode prosesser i en 
organisasjon. De ansatte må også 
kjenne sin besøkelsestid når de har 
muligheten. Mange ledere vil dessuten 
hevde at de praktiserer medvirkning i 
stor utstrekning og kan ha rett i at det 
er vanskelig å få folk til å engasjere seg. 
Vi vil ikke generalisere over de som 
innehar lederposisjoner, men likevel 
utfordre til refleksjon over egen praksis. 
I boken presenterer vi for eksempel to 
grunnsyn på kommunikasjon for å 
belyse hvilken modell som er mest 
kompatibel med medvirkningstenkning. 
Mange ledere vil nok hevde at de 
 opererer etter denne modellen i sin 
kommunikasjon, men noen ganger kan 
det være grunn til å gå litt i seg selv. 
Det handler vel om å øke bevissthets-
nivået på noen områder. 

- Hva tror dere kan være årsaken til at 
omstillingene i sykehusene er så tunge å 
gjennomføre og finner så lite forankring 
hos de ansatte?
- Sykehusene er meget komplekse 
organisasjoner som har noen 
”tilleggsutfordringer” av ulike art. En 
av disse er at de befinner seg i et poli-
tisk landskap – uten dermed å si at det 
gjøres en dårlig jobb på disse nivåene. 
I boka tar vi til orde for å revurdere 
en utbredt lineær modell for endrings - 
arbeidet, som blant annet går ut på at 
de ansatte setter endringen ut i livet 
som et siste og avsluttende steg i en 
endringsprosess. Vi foreslår heller en 
syklisk modell der ansatte, ledelse og 
en eventuell prosjektorganisasjon 
jobber sammen på tidlige stadier i 
prosessen, dvs. før planene i realiteten 
er lagt. For ordens skyld bør vi vel her 
føye til at en slik arbeidsform selvsagt 
ikke betyr at alle kan være enige i alt 
som besluttes i prosessene. Det handler 
altså ikke om full harmoni, men om å 
lytte til folk som står i den praksisen 
som berøres av endringer.

- Mange av lederne i sykehus har bakgrunn 
som leger eller annet helsepersonell. Likevel 

Endringskynisme
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synes det å være betydelige problemer med å 
kommunisere med de ansatte om endringer 
og å motivere dem til medvirkning. Hva 
kan være grunnene til dette?
- Her kan det være mange grunner, men 
en viktig årsak vi ser i andre sammen-
henger er at initiativene til endringene 
kommer utenfra eller ovenfra og at de 
ansatte kommer alt for sent inn i end-
ringsprosessen.  De vil da ikke være særlig 
forankret i de miljøene som skal endres 
og man kan da strengt tatt heller ikke 
forvente sterk motivasjon for medvirkning.  
Da vil man med en gang stå ovenfor et 
pedagogisk problem i forhold til å 
”selge” det nye.  Det som lett skjer er at 
det blir en svak kobling til praksisfeltet 
og det som oppleves som de virkelige ut- 
fordringene.  Motivasjon for medvirkning 
krever blant annet eierforhold og reelle på- 
virkningsmuligheter i forhold til ”det nye”.

- Foretaksreformen i sykehusene skulle gjøre 
sykehusene likere bedrifter. Bedriftsøkonomisk 
tenkning viste seg å ikke kunne løse alle 
sykehusenes utfordringer. Hva er erfaringene 
med å legge til grunn prinsipper som har 
virket bra i helt andre typer virksomheter 
når man selv skal inn i omstilling?
- Prinsipper som virker godt i en sam-

menheng trenger selvsagt ikke å gjøre det 
i andre. Som oftest vil de kreve en slags 
oversettingsprosess eller en tilpasning til 
andre sammenhenger.  Og de som kan-
skje er best egnet til å bidra i en slik over-
setting er personer som er i det aktuelle 
praksisfeltet.  Det er mange eksempler 
på at prinsipper som tas rått og ubearbei-
det fra en sammenheng til en annen får 
veldig negative og uforutsette sideeffekter. 

- Hvordan tror dere Legeforeningen som 
fagforening og som faglig aktør og sam-
funnsaktør kan gjøre for å bidra til bedre 
omstillingsprosesser i sykehusene?
- Legeforeningen har en viktig 
”oversetter”-funksjon når endringer 
skal innføres, det vil si at foreningen kan 
bidra med viktige innspill for å tilpasse 
endringer og nye prinsipper som skal 
innføres. Dette er en krevende, men 
svært viktig rolle som Legeforeningen 
har. Legeforeningen, som andre fag-
foreninger vil være under krysspress i 
slike situasjoner, både fra sykehuseiere, 
pasienter og egne medlemmer. Det 
sentrale er likevel at man besitter viktig 
systemkunnskap som de som vet hvor 
”skoen trykker”, og den kunnskapen 
bør man søke å formidle til alles beste.

- Hva bør Legeforeningen kreve av syke-
huseierne for å oppnå dette samme målet?
- Alle aktørene har selvsagt et ansvar i 
omstillingsprosesser, også sykehuseierne. 
Tillit er et nøkkelord her som i mange 
andre sammenhenger. Et viktig tillit-
skapende forhold i denne sammen-
hengen er å komme med tidlig nok i 
omstillingsprosesser og ikke så sent at 
alle ”kortene er lagt”. Kommer man 
tidsnok inn kan man gjøre systemkunn-
skapen sin gjeldende på en god måte. 

- Til sist; hvilket råd har dere til de 
mange ”endringskynikerne” blant norske 
sykehusleger? Kan man gjøre noe selv?
- Med den omstillingstakten som har 
vært i helsesektoren vil sykehusleger 
som har jobbet i noen år lett utvikle 
en negativ holdning til endring ge-
nerelt. Men det er likevel mye å vinne 
på å være aktiv i forhold til endringer 
i det fellesskapet man er en del av. 
Sykehusleger er eksperter på sin 
 arbeidssituasjon og denne ekspertisen 
er viktig for å få til gode løsninger. Da 
handler det om å gjøre denne kjent i 
de foraene hvor beslutningene tas og 
gjennom de kanalene som er 
tilgjengelige.

I februar 2007 ble det oppdaget at en hepatitt C-smittet 
kirurg ved Universitetssykehuset i Tromsø (UNN) hadde 
smittet pasienter gjennom sin operative virksomhet. Spor-
ing mot operasjonspasientene viste at i alt 10 pasienter var 
påført smitte. Saken reiste en rekke problemstillinger 
knyttet til forebyggende tiltak for å unngå lignende situa-
sjoner, samt ivaretakelse av helsepersonell som er smittet. 
Som følge av denne hendelsen nedsatte Helsedirektoratet 
en partssammensatt arbeidsgruppe. Den skal utarbeide en 
rapport om hvilke tiltak som anbefales for å hindre at 
pasienter påføres smitte med blodbårne virus fra helse-
personell og hvordan helsetjenesten forholder seg til 
 smittet personell. Spørsmål om testing av helsepersonell 
vil være ett av de sentrale tema gruppen skal behandle. I 
følge mandatet faller spørsmålet om testing av pasienter 
før inngrep med smittefare, utenfor det gruppen skal 
 vurdere. På bakgrunn av innspill fra Legeforeningen ble 
det likevel tatt inn en passus om at arbeidsgruppa løpende 
skal vurdere behovet for nærmere utredning av regelverk 

og retningslinjer knyttet til testing av pasienter.
Fra Legeforeningens side deltar hovedtillitsvalgt ved 
UNN, lege Jo-Endre Midtbu sammen med fagsjef  
og jurist Lars Duvaland fra sekretariatet. 

– Det er bra at direktoratet har grepet fatt i disse 
 problemstillingene. Det råder mye usikkerhet rundt dette 
blant leger. Det er helt avgjørende for pasientsikkerheten 
at man forhindrer overføring av smitte fra helsepersonell. 
Samtidig må vi erkjenne at også helsepersonellet har krav 
på beskyttelse, og at en del leger har et høyrisikoyrke i 
forhold til smitteeksponeringen som det her er snakk om. 
Det er viktig at de er trygge på at de har rettigheter 
 dersom smitte påvises, uttaler Midtbu. 
Det er avholdt to møter i gruppa, og det skal avholdes 
ytterligere møter utover høsten. Det tas sikte på avlevering 
av rapport til Helsedirektoratet på nyåret.

Lars Duvaland
Forhandlings- og helserettsavdelingen, Den norske legeforening

Vurderer tiltak mot smitte av blodbårne virus fra helsepersonell
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Undervisning både internt på sykehuset 
og eksternt utgjør størstedelen av 
biervervene. Tar man med attesthonorar- 
ene så er 60% av biervervene dekket.

Bierverv er tillatt, selv om man kan få 
inntrykk både fra arbeidsgiversiden og 
mediadebatten om at man nærmest er 
korrupt, dersom man jobber privat i 
fritiden. Definisjon av fritid er også et 
problem, en ting er din arbeidsavtale, 
men bierverv kan hindre at du er 
tilgjengelig for overtidsjobbing for din 
arbeidsgiver. Kan du da bli nektet?
Som det fremgår av forhandlings - 
dir ektørens innlegg på denne siden 
kan ikke arbeidsgiver nekte dette. 

Alle sykehus har nok utarbeidet 
 retningslinjer for ansattes adgang og 
meldingsplikt angående bierverv. 
 Erfaringen er at dette regelverket ikke 
følges opp fra arbeidsgiversiden, 
meldinger fra ansatte legges ikke inn i 
personalmappene, muntlige meldinger 
blir ikke fulgt opp med skriftliggjøring. 
Tillitsvalgte må ha et våkent øye med 
sykehusets praktisering av regelverket, 
og den enkelte lege må sørge for å 
rapportere etter avtalen.

 Styret i Of  har vedtatt at vi skal gjøre 
en tilsvarende Questback undersøkelse 
som denne danske undersøkelsen. Alle 
medlemmer av Of hvor vi har registrert 
mailadresse vil i november få tilsendt 
vår undersøkelse pr mail. Alle svar vil 

BIERVERV
OFS LEDER ARNE LAUDAL REFSUM

OVERLEGEN bringer her  resultatene av en undersøkelse den  danske overlegeforening har gjort blant 
sine medlemmer omkring omfanget av bierverv, og type bierverv.
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behandles anonymt. Vi har laget en 
veiviser for hvordan du går frem for å 
registrere din mailadresse i Legeforen-
inges arkiv, og oppfordrer alle til å gjøre 
dette før begynnelsen av november.

Rapport om overlægers  
bibeskæftigelse
Gennem de senere ret mange år har 
Overlægeforeningen ventet på, at 
amterne og fra 1. januar i år region-
erne ville offentliggøre en oversigt 
over overlægernes bibeskæftigelse, 
fordi overlægerne – og afdelingslæger 
og reservelæger – er forpligtet til at 
oplyse om bibeskæftigelse til arbejds-
giverne. Arbejdsgiverne er derfor de 
eneste, der kan etablere et samlet 
overblik over overlægers bibeskæft-
igelse og arten af den. 

I år har man i Overlægeforeningen så 
valgt at få skabt en viden på et om-
råde, som bare i år har trukket mange 
overskrifter i medierne på trods   
af – eller måske netop af den grund – 
ingen har haft noget dækkende kend-
skab til det emne, man har udtalt sin 
uforgribelige mening om. 

Til undersøgelsen valgte man at ud-
sendte elektroniske spørgeskemaer til 
3.201 medlemmer af lægeforeningen, 
nemlig dem, man havde en verificeret 
e-mail adresse på. Antallet svarer til 
76 % af Overlægeforeningens aktive 

medlemmer. Svarprocenten blandt 
disse var 72 %, og dermed har man 
fået svar fra 52 % af Overlægeforening - 
ens medlemmer. Det er meget 
sandsynligt, at der blandt de 28 %, 
der ikke har svaret, er en overvægt af 
overlæger, der ikke har bibeskæft-
igelse og derfor følt det irrelevant at 
udfylde spørgeskemaet. 

Af de 2.298, der har besvaret 
spørgeskemaet, har 1.687 meddelt, at 
de har bibeskæftigelse. I alt har de 
1.687 medlemmer oplyst i alt 2.982 

bijobs. I det følgende vil det være 
antallet af bijobs, der bliver beskrevet 
og ikke antallet af overlæger. En over-
læge kan f.eks. have bijobs på mere 
end et privathospital. 

Den hyppigst forekommende 
bibeskæftigelse er attestskrivning, som 
tegner sig for 23 % af al bibeskæft-
igelse. Næsthyppigste bibeskæftigelse 
er undervisning og censorvirksomhed, 
som tegner sig for 22 %. Lægger man 
dertil bibeskæftigelse som ekstern og 
klinisk lektor når undervisning op på 

Samlet antal medlemmer af Overlægeforeningen 4.211 
Antal udsendte enqueter  3.201 
Antal besvarelser  2.298 
Besvarelsesprocent  72 %
Antal overlæger med bibeskæftigelse  1.687
Andel med bibeskæftigelse  73 %

Bibeskæftigelsens art Antal Procent
Privathospital  213 7 %
Praksis på sygehus  46 2 %
Praksis andet sted  102 3 %
Speciallægekonsulent  403 14 %
Egen konsulentvirks.  188 6 %
Attesthonorar  682 23 %
Ekstern/klinisk lektor  442 15 %
Undervisning og censor  647 22 %
Kommunallægevirks.  3 0,01 %
Vikaransættelse  149 5 %
Andet  107 4 %
Sum af bibeskæftigelser  2.982
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Dnlf har laget et policydokument om bierverv.
Legers adgang til bierverv (2/2007) http://www.legeforeningen.no/index.gan?id=122439&subid=0

SISTE: Sykehus inngår forlik med ansatt om bierverv etter  
påtale fra Sivilombudsmannen.
Se saken omtalt på Legeforeningens nettsider.
Shortcut to: http://www.legeforeningen.no/index.gan?id=147671&subid=0

Sykehusene må nok nå gjøre en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle, helt uavhengig 
av standardformuleringer i den enkelte ansattes arbeidsavtale.

Helse Vest har fått konsulentfirmaet Deloitte til å lage en internrevisjon  
om hvordan biervervreglementet håndteres i Helse Vest.

36 % af al bibeskæftigelse. De sidste 
41 % fordeler sig på en lang række 
former for bibeskæftigelse – praksis på 
og uden for sygehuset, speciallæge-
konsulent, vikaransættelse, alle sam-
men ansættelser, der er indgået aftale 
med de offentlige arbejdsgivere om. 
Speciallægekonsulentvirksomhed også 
virksomhed på andre offentlige syge-
huse, hvor der ikke er indgået aftale 
om udetjeneste. Af de 41 % er der 7 % 
af det samlede antal bibeskæftigelser 
der omfatter privathospital er. Det er 
ikke opgjort, hvor mange personer, det 
drejer sig om, men det er sandsynligvis 
færre end 7 % af de 2.298, der har 
svaret. 6 % af besvarelserne om 
bibeskæftigelse oplyser, at det foregår 
fra egen konsulentvirksomhed. Virk-
somhedens art er ikke oplyst. 

Overlægeforeningens konklusion er, at 
overlæger er dem, der gennem deres 
bibeskæftigelse får det offentlige sys-
tem til at fungere. Uddannelsen af 
læger ville ikke fungere, hvis ikke over-
lægerne tog stillingerne som ekstern 
og klinisk lektorer og påtog sig censor-
virksomheden. Uddannelsen af andre 
sundhedsfaglige grupper som sygeple-
jersker, bioanalytikere, jordmødre mv. 
ville gå i stå, hvis ikke overlægerne 
påtog sig undervisning på skolerne 
som bibeskæftigelse. Kommunernes 
administration af sygedagpenge og 
tildeling af pension ville ikke kunne 
foregå effektivt, hvis ikke overlægerne 

påtog sig at udfærdige speciallægeerk-
læringer, og sundhedsstyrelsen, arbejds- 
skadestyrelse og mange andre ville ikke 
kunne fungere, hvis ikke overlæger 
påtog sig speciallægekonsulentarbejdet 
som bibeskæftigelse.

Erik Kristensen  
Formand for Overlægeforeningen 

Forhandlingsdirektøren 
om bierverv:
Utgangspunktet er at leger råder fritt 
over sin fritid. Men det gjelder viss 
begrensninger når fritidsaktiviteter får 
direkte betydning for hovedervervet. 

I 2001 fikk leger en opplysningsplikt for 
bierverv overfor arbeidsgiver - av eget 
tiltak når biervervet kan komme i kon-
flikt med interessene til hovedarbeids-
giver - og når arbeidsgiver aktivt ber om 
slike opplysninger. Konflikt av inter-
esser oppstår når biervervet tar mye av 
legens arbeidskapasitet - eller når det 
oppstår problemer med den ansattes 
habilitet. Men det er viktig å være klar 
over at denne opplysnings plikten ikke 
innebærer en rett for arbeidsgiver til 
nekte lege å ha bierverv i fritiden. 

Legers arbeidskapasitet - til også å ha 
bierverv - har blitt oppfattet som et 
gode for helsetjenesten ved øket total 
kapasitet i offentlig og privat helse-
tjeneste. Vi råder leger som ønsker å 
påta seg bierverv om å gjøre dette, 
men da på en ryddig måte slik at 

 ingen kan stille spørsmål med legens 
lojalitet til hovedarbeidsgiver og 
 habilitet. Vi anbefaler legene å 
 informere arbeidsgiver.

Vi har over tid arbeidet med å fjerne 
stivbeinte retningslinjer som hindrer 
bierverv. Helse Sør-Øst valgte å endre 
sin praksis i 2007, noe vi mener var 
klokt for å oppnå god utnyttelse av 
samlede legeressurser. Vi følger også 
opp enkeltsaker der arbeidsgiver går 
for langt i å styre legenes fritid. 

Anne Kjersti Befring Direktør 
Forhandlings - og helserettsavdelingen

Oppdater din epostadresse 
i Min side
Har vi i Legeforeningen din riktige 
e-postadresse? Du kan rette denne og 
annen medlemsinformasjon via www.
legeforeningen.no/minside. Bruk 
 brukernavnet og passordet du har fått 
tilsendt i eget brev. Når du er innlogget 
kan du velge Endre profil, og du ser hva 
vi har registrert på ditt medlemskap. 
Her kan du også gjøre endringer.

Kommer du ikke inn i Min side? Velg 
"Glemt eller manglende brukernavn 
eller passord? Hvis vi har registrert ditt 
mobilnummer eller riktig e-postadresse 
får du både brukernavn og passord 
tilsendt på nytt. Har du spørsmål kan 
du ringe 23 10 90 00 og si du har 
spørsmål om innlogging i Min side.
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Helselovgivningen i Norge synlig- 
gjør at brukere av helsevesenet 

har sterke lovpålagte rettigheter. 
 Ansvaret for utøvelsen av disse rettig-
hetene er av politikerne delegert til 
helsepersonell. Lov om pasientret-
tigheter er sentral og er ment å bidra 
til å sikre at pasienter får lik tilgang  
på helsehjelp av god kvalitet. Dette 
skaper forventninger ikke bare hos 
pasientene selv, men også ellers i sam-
funnet. Vi lever i et av verdens rikeste 
land, og det er derfor ikke rart at for-
ventningspresset blir stort når 
sykdommen rammer. Men selv mod-
erne medisin har ikke botemidler for 
alle lidelser, og det er et faktum at 
ingen overlever livet. Det vil være slik 
at de aller fleste pasienter vil oppleve 
at legen i en eller annen situasjon ikke 
vil gi behandling. I noen situasjoner 
vil dette falle helt naturlig, men andre 
ganger vil det kunne føre til kraftige 
reaksjoner hos pasienten – og/eller 
hos pårørende. Dette stiller store krav 
og utfordringer i pasient- lege og 
pårørende-legeforholdet med hensyn 
til kommunikasjon og formidling av 
kunnskap. 

I en kronikk i Tidsskriftet i 2004 
(Tidsskr Nor Lægeforen nr. 17, 2004; 
124: 2261-2) skriver Reidar Pedersen 
og Ståle Fredriksen ved Senter for 

 medisinsk etikk, Universitetet i Oslo, 
om prioriteringer og det å si nei. De 
hevder blant annet at klinikere/leger i 
forhold til denne problematikken 
 skygger unna den offentlige debatt. 
”For klinikere med samaritansk innstill-
ing blir prioritering lite relevant og hen-
synsløst”. Videre ”I lyset av et ekspander-
ende helsebudsjett fremstår det å si nei 
som illojalt ovenfor sin pasient, ... , sine 
kolleger og sitt fag.” 

Betyr dette at vi som leger er redde 
for å ha en rolle i forhold til prioriter-
inger? 

Ønsker vi ikke å ha et forvaltnings-
ansvar i tillegg til det faglige? Ser vi 
på prioritering som en uverdig hand-
ling og påtar oss heller rollen som 
pasientenes advokat? Blir det blir 
moralsk galt å si nei?
All behandling skal i utgangspunktet 
være forsvarlig. Forsvarlighetsbe-
grepet vil naturlig nok alltid være 
tøyelig, likeså vurderingen av nytte-
kostnad. Slike vurderinger kan være 
ulike hos henholdsvis pasient, 
pårørende og lege, noe som kan skape 
grobunn for mistillit og konflikter. 
Ønsket eller uønsket har leger likevel 

å si nei til 
behandling
AV HELGE HAARStAD
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i sitt arbeid et forvaltnings ansvar både 
i forhold til kunnskap og ressurser. 
Vedlikehold av kunnskap er en forut-
setning for å gi et kvalitativt godt 
tilbud. Kunnskapen er også et verktøy 
til å sette rammer for ulike  typer be-
handling, og si noe om denne behand-
lingen holder mål i forhold til nytte 
og tilgjengelige ressurser. Prioritering 
og fag henger derfor sammen.
Som leger har vi en plikt til å yte 
helsehjelp. Jo mer alvorlig sykdommen 
er jo tydeligere blir denne plikten. 
Plikten baserer seg også på at det 
finnes en mulighet til forsvarlig 
 behandling, det vil si at behandlingen 
gir en rimelig sjanse for effekt og ikke 
er nytteløs. Dette er en problematikk 
som de fleste er vant til å forholde seg 
til. Vanskelig ere blir det når behand-
lingen er effektiv, men svært kostbar.  
I slike situasjoner hvor kost-nytte 
vurderinger kommer inn i bildet vil 
lojaliteten til pasienten kunne bli 
dominerende, forhold til budsjett og 

økonomi kommer i bak grunnen. Så 
lenge intensjonene er gode vil mange 
regne med at det er lettere å få til-
givelse for oppstart av behandling enn 
tillatelse til å ta i bruk ressurser som 
en stengt tatt ikke har. Er det i enkelte 
situasjoner likevel riktig å si nei?
Det finnes mange situasjoner hvor  
det er legitime grunner til ikke å gi 
behandling. Slike grunner må for-
midles. Problemene knyttet til slike 
situa sjoner kan i likeså stor grad være 
dårlig kommunikasjon som det rent 
faglige. For å lykkes med legeopp-
gaven er en helt avhengig av tillit i 
lege-pasientfor holdet. Det kan være 
en utfordring å ivareta denne tilliten 
når pasienter og pårørende ønsker 
behandling og øver press på en be-

handlende lege som mener det vil 
være riktig å si nei.

Et nei til behandling innebærer en 
plikt til å forklare hvorfor en har 
kommet frem til en slik konklusjon. 
Heldigvis vil en i de aller fleste til-
feller komme frem til en felles for-
ståelse med pasient og pårørende. 
Men en åpenhet i forhold til det å 
skifte mening bør en god kliniker 
alltid ha med seg. Selv om det finnes 
behandlingsmuligheter vil det likevel 
ikke bestandig være verken moralsk 
eller juridisk klandreverdig å si nei til 
 behandling. Da er det viktigere enn 
noen gang at den faglige kunnskap 
blir formidlet på en forståelig og 
 troverdig måte.

http://www.lovdata.no/all/nl-19990702-063.html 
http://www.tidsskriftet.no/index.php?seks_id=1066274 

UNN har en flyvende pingvin som logo. 
Pingviner kan i utgangspunktet ikke fly, 
slik at det å velge dette som symbol må 
vel ha vært for å vise at UNN klarer det 
umulige, nemlig å få pingvinen til å fly.

UNN har store økonomiske ut-
fordringer, og som ett av løsningsfors-
lagene har styret bedt direktøren 
utrede muligheten for å redusere 
legelønningene med 20 millioner i 
2008, og med 30 millioner kr i 2009.

En arbeidsgruppe bestående av av-
delingsledere har utredet dette, og 
kommet med mulige tiltak.
1.  Doble vaktteam skal fjernes. Her 

menes at assistentleger fjernes fra 
primærvakt, eller at deres antall 
vakter reduseres, og overleger settes 
direkte i primærvakt uten assist-

entlege foran. Dersom fravær av 
assistentlegene pga sykdom eller 
kurs, skal overleger dekke primær-
vakt uten vakansvaktbetaling.

2.  Det blir fellesvakt mellom flere 
spesialiteter, for eksempel skal 
 ortopedene dekke opp for plastikk-
kirurgene.

3.  Kun generelle indremedisinske 
overlegevakter. Dette forslaget  
er frafalt, alle er enige om at et 
universitetssykehus bør ha 
 subspesialistvakter.

4.  Ferieplaner, hvor sommerferien 
skal strekkes maksimalt, og organi-
seres uten vakansvaktgenerering. 
Dette har visstnok vært vellykket 
ved Ullevål.

5.  Alle tjenesteplaner reduseres med en 
time, som fordeles på 15 minutter pr 
dag, mandag til torsdag.

6.  Reduksjon i antall leger med 
 totallønn.

7.  Reduksjon i antall assistentleger.
8.  Fjerne stimuleringstillegg for å 

rekruttere assistentleger.

Alle forslag ble lagt frem på allmøte 
24. september for alle legene ved 
UNN. Direktøren forklarte de økono-
miske utfordringene på ca 200 mil-
lioner, og gikk gjennom de forskjellige 
løsningsforslagene. Han møtte ikke 
uventet stor motstand fra legegruppen.

Spørsmålet er om legene vil akseptere 
disse innstrammingstiltakene, og om 
dette vil føre til at overleger slutter.
Blir det slik at UNN virkelig får 
pingvinen til å fly, og at den flyr 
 sydover?

Kan pingviner fly?
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Hovedstadsprosessen har hentet  
"inspirasjon" fra tilsvarende  prosesser i 
København og Stockholm. Disse prosess-
ene har jo ikke vært ukomp liserte, man 
kan si at medaljen også har hatt en bak-
side. Har HSØ tatt høyde for de vanske-
lighetene som har dukket opp i kjølvannet 
av disse prosessene?

I forbindelse med sammenslåingen av 
Helse Sør og Helse Øst fikk vi i opp-
drag å få til en bedre samordning av 
fag og styrkning av forskning. Vi har 
tatt utgangspunkt i faglige råd som vi 
har fått i den brede prosessen vi har 
hatt siste året. Skal vi få til en bedre 
samordning vil dette bety endringer. 
Vi har lært av prosesser i København 
og Stockholm både når det gjelder 
faglige innretning og forankring. De 
konkrete løsningene som velges i 
Helse Sør-Øst må imidlertid tilpasses 
våre spesielle utfordringer, blant   
annet med hensyn til oppbygging av 
helsetjenesten og demografiske og 
geografiske forhold.

Det er i både København og Stockholm 
tilkommet store investerings midler. Slik 
Of tolket vår hjemmelige prosess, skulle 
den skje uten at det tilkom friske midler, 
men det synes nå som om det er mulighet for 
å bygge "Ullevål på Gaustad". Denne 
 modellen kom først frem etter styre-
behandlingen av sak 38 i april 2008.  
Ville prosessen ha vært annerledes dersom 
dette hadde vært klart fra starten?

Vi begynte med de faglige rådene og 
gikk deretter over til å se på hva de 
ville bety for organisering. Vi har ikke 
hatt en klar løsning på forhånd av hva 
som gir en best mulig oppgavefor-
deling og sykehusstruktur da vi startet 
opp. De forslagene som nå er ute på 
høring er kommet frem etter råd fra 
fagfolk og foretakene i sentrum, men 
også ellers i regionen.

Departementet forutsatte i forbindelse 
med sammenslåingen av HØ og HS at 
bedre samording i Oslo-området ville 
kunne frigjøre 800 mill.kr pr år. Hvor 
kom dette tallet fra, og hvilke  beregninger 
ligger bak dette? 

Jeg er ikke kjent med at HOD i for-
bindelse med sammenslåingen har satt 
et konkret resultatmål på ressursbruk. 
Når det er sagt har det vært utred-
ninger tidligere som har pekt på 
lignende tall på bakgrunn av 
 muligheter for sam ordning av funk-
sjoner i Oslo. Vi har ansvar for et 
helhetlig tilbud i hele vår region og er 
opptatt av å utnytte ressursene på en 
best mulig måte både i Oslo sentrum 
og i sykehusene for øvrig. Da har vi 
fra det regionale helseforetaket et 
ansvar for å legge til rette for en 
struktur og oppgavefordeling som 
gjør foretakene i stand til å gi be-
handling av god kvalitet på en mest 
mulig ressurseffektiv måte. 

Det er et enormt arbeide som ligger bak 
hele denne saken for HSØ. I følge Dagens 
Medisin har det vært brukt ca 10 mill kr 
på konsulenter hittil. Hvor mye regner 
HSØ med at hele prosessen gjennom 2008 
kommer til å koste, inklusive alle ansattes 
forbruk av arbeidstimer? 

De regionale helseforetakene har hele 
tiden fagprosesser som tar sikte på å 
forbedre tjenesten. Det regionale 
nivået involverer fagfolkene fra syke-
husene som er de som har kompetanse 
om dette. Det som er nytt nå er at vi 
ønsker å trekke flere av fagtemaene 
sammen slik at både lokalsykehus-
funksjoner og regionale funksjoner 
blir sett under ett, slik at man kan få 
en riktig retning på utviklingsarbeidet 
og dermed på tjenesten i hele regionen. 
Vi har lagt opp til å snu mange steiner 
nå – derfor har mange vært involvert. 
Å ikke gjøre dette nå kan vise seg å bli 
dyrt i lengden. Samtidig må vi være 
forberedt på å ha et kontinuerlig 
 arbeid for å omstille og utvikle 
 tjenestene også fremover.

Dere arrangerte dialogkonferanser hvor 
3 representanter fra hvert sykehus satt 
sammen en dag for å komme frem til 
enighet. Mange av spørsmålene ble det jo 
ikke enighet om dersom man leser refer-
atene fra disse konferansene. Var dette en 
egnet arbeidsform?

Vi har fått mange gode tilbakemeld-
inger på dialogkonferanser som ar-
beidsform. Å få belyst faglig uenighet 
kan også være fruktbart. Men fagut-
vikling er et kontinuerlig arbeid. Vi 
har derfor foreslått at det etableres 
regionale fagråd som kan legge andre 
arbeidsformer til grunn for å gi råd 

Mari Trommald-Oslo-sykehusenes   sjefs-sjonglør,
intervjuet av Arne  Laudal Refsum
Mari trommald er utdannet lege, har vært forsker og jobbet med 
fengselshelsetjeneste-arbeidet i Helse- og omsorgsdepartementet.
Nå viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst. Ansvarlig for  
Hovedstadsprosessen.
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om organisering og innretning av 
tjenestene fremover.

Organiseringen i sykehus områder og 
områdesykehus er hentet fra Danmark, 
som er like stort som Finnmark fylke. Er 
det en egnet  organisasjonsform for Norge?

Vi har lært av arbeidet som er gjort i 
flere land, bl.a. Danmark, Sverige og 
England. Ingen av disse landene er 
helt likt som HSØ. Alt kan ikke 
 umiddelbart overføres, men vi regner 
med at pasienter i Danmark eller 
Sverige ikke er så annerledes enn 
 norske. Mange av de rådene vi får fra 
fagfolkene i dialogkonferansene er 
svært like som det som er lagt til 
grunn i andre land. Dette gjelder både 
tenkningen rundt lokalbaserte 
tjenester, behov for sentralisering av 
enkelte akuttfunksjoner mv. 

På hvilke områder ser du for deg at   
Hovedstadsprosessen vil ha nasjonale 
implikasjoner? 

Vi har blitt bedt om at samordningen 
skal komme hele nasjonen til gode. 
Med dette mener vi at HSØ skal bidra 
til å utvikle gode modeller for å 
 organisere tjenestene. Samtidig er vi 
opptatt av å sikre de nasjonale funk-
sjonene HSØ har ansvar for. Dette vil 
komme hele nasjonen til gode. 

Tidligere fusjonsprosesser har ofte ført til 
redusert aktivitet i flere år etter en slik 
prosess, hvordan har HSØ tenkt å 
 håndtere en slik aktivitetsnedgang? 

Fusjoner og andre omstillinger er 
krevende. Å formulere tydelige krav 
og mål for hva man ønsker å oppnå og 

kontinuerlig måle utviklingen mot 
dette blir viktig. Her får ledere på alle 
nivåer et viktig ansvar. Våre sykehus 
har mye erfaringer og det blir viktig å 
trekke på kompetanse og tidligere 
erfaringer i omstillingsarbeid. Sam-
tidig må vi være bevisst at omstillinger 
koster i en periode før man kan hente 
ut gevinstene i form av bedre tilbud til 
pasientene gjennom økt kvalitet og 
bedre ressursutnyttelse.

Legeforeningen er meget tydelig på hva vi 
mener om akutt beredskap på lokalsyke-

husene. Dere har kommet med forslaget 
om tilpasset beredskap i saksfremstillingen, 
og dette strider mot Legeforeningens 
standpunkt. Noen  kommentarer til dette? 

Vi har hatt dialog med Legeforenin-
gen om dette. I revidert nasjonalbud-
sjett har Stortinget fastsatt sin politikk 
på dette området og det er det som vi 
har lagt til grunn i høringsnotatet.

Se kommentar på side 3

Mari Trommald-Oslo-sykehusenes   sjefs-sjonglør,
intervjuet av Arne  Laudal Refsum
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•  Selv om det er et moteord, repre-
senterer samhandling en viktig 
 utfordring for oss som fagpersoner

•  Redusert liggetid i sykehusavdeling
ene betyr store utfordringer for  
1. linjetjenesten

•  Vil bedre samhandling gi bedre 
ressursutnyttelse?

Legeforeningen er i gang med et 
utredningsprosjekt som lager en frem-
tidsrettet beskrivelse av faget allmenn-
medisin, dets oppgaver, innhold, 
 kvalitet og grensesnitt mot både 
 spesialisthelsetjenesten og kommunal 
helse- og sosialtjeneste. Et viktig 
 element i prosjektet er en vurdering 
av den fremtidige relative dimensjon-
ering av allmennlegetjenesten og 
foretakshelsetjenesten.  
Undertegnede er med som Overlege-
foreningens representant  i styrings-

gruppen for prosjektet. Flere arbeids-
grupper har vært i aktivitet og et 
første utkast til rapport ble behandlet 
på møtet i styringsgruppen, den  
20. august 2008. 

Med stadig synkende liggetider i syke-
husene og økende kompleksitet i be-
handlingsoppleggene opplever all-
mennlegene at de både enkeltvis og 
samlet har for liten kapasitet til å klare 
alle oppgavene de etterhvert har fått. 
De ser behov for mer hensiktsmessige 
samhandlingsformer mellom nivåene 
og for en klarere ansvars- og oppgave-
f ordeling mellom foretakshelse-
tjenesten og allmennlegene.  

Kjell Maartmann-Moe er leder i 
 arbeidsgruppen som også ser på 
 samhandling. Denne gruppen skal 
beskrive samhandlingen mellom 1. og 

2. linjetjenesten, bl.a. hvordan praksis-
konsulentordningen (PKO) organis-
erer samhandling mellom allmenn-
legene og  sykehusene. Gruppen skal 
også beskrive hvordan faglig ansvars- 
og arbeidsdeling er en dynamisk 
 prosess som endrer seg i takt med 
kunnskaps- og metodeutvikling. 
Allmennlegenes hverdag blir i økende 
grad styrt av behandlingsretnings-
linjer fastsatt i spesialisthelsetjenesten. 
Laveste effektive omsorgsnivå, 
 LEON-prinsippet, har vært et mantra 
i norsk helsevesen i lengre tid og i den 
sammenheng er fastlegen en viktig 
koordinerende fagperson. Det er kun 
ca 10% av pasientene som konsulterer 
sin fastlege som henvises videre til 
spesialisthelsetjenesten. 

Av og til får primærhelsetjenesten 
større oppgaver enn de bør ha og av 

Allmennlegene forventer bedre samhandling 
med overlegene i sykehus!
Hva forventer overlegene?

«Allmennmedisin 2020»

AV SIGRUN SOLBERG
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og til kan det synes som om pasienter 
blir fulgt unødvendig lenge i spesialist - 
helsetjenesten. 

Praksiskonsulentene kjenner det 
 kommunale system og deres ressurser 
og kan finne løsninger som er til 
fordel for pasientene. 
 
Allmennlegeforeningen ga i april i år 
ut et debattskrift som fremhever PKO 
som en metode for godt samarbeid i 
helsetjenesten, ”Praksiskonsulentord-
ningen i Norge, et fremtidsrettet 
 dialogverktøy for en sikker og effektiv 
helsetjeneste”. Her behandles temaer 
som henvisningskvalitet, ventetid, 
epikrisekvalitet og –tid, utskrivnings-
klare pasienter, nettverksamarbeid 
rundt pasienter med kroniske lidelser, 
hospiteringsordninger, utarbeiding av 
retningslinjer for samhandling samt 

tilrettelegging for regelmessig trening 
i samhandling innen prehospital 
akuttmedisin. Alle temaene er viktige 
også for leger i spesialisthelsetjenesten 
og heftet bør brukes aktivt for å bedre 
vår samhandling med allmennlegene. 

De fleste steder fungerer ordningen 
med praksiskonsulenter inne i avdel-
ingene på sykehusene meget godt og 
det er grunn til å anbefale at over-
legene etterspør en slik tjeneste der 
hvor den ennå ikke er etablert.

Det er i dag mange som har stor tro 
på at bedret samhandling vil gi bedre 
utnyttelse av de tilgjengelige ressurser 
i helsevesenet og helseministeren vil 
komme med sin samhandlingsreform-
pakke i april neste år.
Det er viktig både for legene og for 
samfunnet at Legeforeningen frem-

står som en tidsrelevant og samordnet 
forening med hensyn til hvordan leger 
i fellesskap best kan ivareta befolkning - 
ens behov for medisinske tjenester.

Rapporten om ”Allmennmedisin 
2020” skal konkludere med et 
 begrenset antall realistiske tiltak/
virkemidler for å bedre situasjonen  
i kommunehelsetjenesten og det er 
planen at den skal være klar for 
 organisasjonsmessig høring i 
 begynnelsen av januar 2009.

Dersom noen av dere har meninger 
om hva dere som overleger synes bør 
være med i en slik rapport kan dere  
gi innspill til undertegnede:  
sigrun.solberg@helse-bergen.no 

«Allmennmedisin 2020»
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I  søken etter ny og spennende littera-
tur, kom jeg over en artikkel i 

 Harvard Business Review, fra mars 
2008. Artikkelen analyserer menneskers 
muligheter og begrensninger når de 
befinner seg midt i livet (grovt regnet 
perioden fra 43-  til 62 år). Det er en 
velkjent oppfatning at vi i denne delen 
av våre liv erkjenner både egne begrens-
inger, enda ubrukte muligheter og ikke 
minst ser at livet engang tar slutt. De 
fleste av oss har nådd de mål vi først 
satte oss og noen begynner også å kjede 
seg eller glede seg til å gå ut av yrkes-
livet. Og man ser kanskje ikke at man nå 
faktisk har sin andre mulighet i livet.

Levealderen stiger
Det er et faktum at levealderen fort-
satt stiger og flertallet kan beregne en 
livslengde over 80 år. At vi som 
50-åringer skal synke dypere og 
 dypere inn i stagnasjonen i frykt for å 
gi slipp på egen trygghet og pensjon, 
er paradoksalt. Særlig når vi tenker på 
at man sannsynligvis har ytterligere 
minst 30 år igjen å leve. Det er 
 allikevel, ikke vanskelig å forstå at 
pensjoner og en trygg arbeidsplass, 
bygget opp over år, er vanskelig å gi 
slipp på til fordel for noe ukjent.

Kjenn deg selv
Hvorfor settes pensjonsalderen til   
67- 70 år? På slutten av 1800 tallet, ble 
pensjonsalderen foreslått satt til 70 år, 
av rikskansler Otto von Bismarck. 
Hvorfor nettopp 70, ble det spurt den 
gang. Fordi, svært få vil nå en så høy 
alder. Derved vil kostnadene for staten 
bli små og overkommelige, var svaret. 
Gjennomsnittlig levealder i Tyskland 
den gang, var på knapt 49 år.

Golfpensjonistene
I dag er forholdende helt annerledes. 
Mange ser for seg en lang og frisk 
pensjonisttilværelse med god økonomi 
og golfturer. Eller man kan få tid til å 
lese eller dyrke hobbier, som man 
tidligere bare kunne drømme om. 
Men sannheten er at mange dedikerte 
fagfolk, ikke minst overleger som står 
på til over 70 år, mister livslyst og 
-mening, når ikke lenger anerkjen-
nelsen, fagkompetansen og respekten 
fra kolleger o.a., er der. Statistikken 
viser en betydelig overdødelighet. Og 
størst for de som står lengst i jobb. 

Med alderen blir de fleste 
klokere. Men ser også lettere 
hvilke muligheter egen erfaring 
har gitt. Tidligere gjennomgåtte 
kriser og problemer har gitt lær-
dom og styrke. Ikke minst har man 
lært å sette ting i perspektiv. Dermed 
håndteres vanskelige emner roligere 
og med større selvsikkerhet

Designe eget liv på nytt
For å få til egenvekst må det utvikles 
et ønske om å realisere ubrukt 
 potensiale. Ved å lytte til seg selv  
og kartlegge mulighetene i verden, 
kan man designe livet etter egne evner 
og ønsker. Man opplever ikke lenger 
et press for å bevise at man virkelig 
duger til noe. 

Vi har alle fantasier om hva vi kunne 
ha blitt her i livet, men som vi aldri ble. 
Vi snakker sjeldent om det, men disse 
tankene kan allikevel iflg. Freud, ha en 
sterk påvirkning på de valg vi gjør. 
Men først når drømmene kobles opp 
til vårt potensiale, blir de realistiske.

Midtlivskrise – eller bare  midt i livet
AV DAG RIEVE KRIStIANSEN
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Midtlivskrise – eller bare  midt i livet
Det dreier seg altså om, på en 
 realistisk måte, å forsøke å skape sitt 
andre liv, eller sin andre karriere om 
man vil.

Ett liv – 2 karrierer.
For overleger i sykehus, kan det synes 
utopisk å tro at sykehuseier vil delta i 
planleggingen av en karriere nr. 2. 
Men i mange store amerikanske 
selskaper er dette imidlertid en del av 
ansettelsesbetingelsene. Arbeidsgiver 
coacher medarbeidere i en gitt alder, 
inn mot nye oppgaver og utdanninger. 
Mange velger å slutte i firmaet for å 
drive med helt andre ting. De ansatte 
støttes da i en overgangsfase, både i 
veivalg og økonomisk. 

Bakgrunnen er selvsagt erkjennelsen 
av at for lange engasjement i samme 
stilling, kan sementere tenkning og 
utvikling i firmaet og dermed gi 
 dårligere produktivitet. Kostnadene 
ved å hjelpe medarbeiderne over i  
nye oppgaver eller karrierevalg, anses 
mindre enn å sparke ansatte eller 
presse  noen til å fortsette i stillinger 
de ikke er motivert for. Herved opp-
står en vinn-vinn situasjon. 

Noe å tenke på til kommende for-
handlinger om arbeidsvilkår og lønn?

Ålesund, en dag i august 2008.

Ref: The existential Necessity of 
Midlife Change by/ Carlo Strenger 
and Arie Ruttenberg..

Harvard Business Review, march,  
2-7 2008.

T
ore Strand O

lsen
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Tore Tønnes sykehusreform har ikke blitt 
den store suksessen vi alle trodde? Hva 
har blitt bedre og hva er blitt verre?
 
Helsepolitikken er en historie om 
prøving, feiling og vakling og jakt på 
politiske reformer for å håndtere 
kompliserte avveininger mellom 
pasienter, profesjoner, samfunn og 
økonomi. Helsesektoren er så kom-
pleks at det ikke finns en modell som 
både sikrer høy kvalitet, likebehand-
ling, forutsigbarhet og kostnadskon-
troll. Det er verken ressurser eller 
kunnskap nok til å innfri alle de krav 
og forventninger som stilles - og 
 politikerne strever med å finne fram 
til reformer som kan ”løse” utfordring - 
ene. Det som utløste Tore Tønnes 
sykehusreform var ideen om at en ved 
å samle eierskapet på en hånd - hos 
staten – skulle klare å styre syke-
husene slik at en unngikk svarteper-
spillet mellom 20 sykehuseiere og 
stadige krav om ekstrabevilgninger. 
Når en skal vurdere sykehusreformen 
må en huske den situasjonen vi hadde 
i slutten av 1990 åra med lange køer 
og ventelister og uklare ansvarsforhold 
og store underskudd. Tore Tønnes 
modell kombinerte sentral strategisk- 
politisk styring med å gi foretak stor 
frihet. Et hovedtrekk ved sykehusre-
formen av 2001 var at politisk makt ble 
flyttet fra fylkesting til helseminister og 

stortingssal. Mye makt ble dog 
delegert til de regjerings oppnevnte 
styrene som skulle fungere som en 
”brannmur” som ga politikerne en viss 
distanse til daglig drift. Ser vi på de 
evalueringer som er gjennomført er 
hovedkonklusjonen at mye er blitt 
bedre - det behandles flere pasienter 
og dagens styringssystem er mindre 
byråkratisk. Men alle de gode inten-
sjonene er ikke oppfylt. Vi har ikke 
klart å få til det gode samspill mellom 
politikk, fag og ledelse som sykehus-
reformen la opp til. Det er blitt for 
mye tautrekking om ressurser. Det er 
uklarheter i rolle- og ansvarsfordeling 
mellom nasjonale myndigheter og 
regionale styrings organer, og for lite 
forankring på det klinisk- faglige nivå. 
Det er nok blitt mer pervertert etat-
styring enn profe sjonell konsernledelse. 
Det er ikke mulig å ”vedta” at reformer 
skal lykkes. Det krever stor gjennom-
føringsevne for å innfri store forvent-
ninger. Som maktforsker og tidligere 
helseminister Gudmund Hernes en 
gang sa det ”Selv vår Herre hadde 
problemer i implementeringsfasen”.

I praksis har det nasjonale politiske 
 systemet ikke ”akseptert” den politiker - 
rolle det ble lagt opp til i 2001 refor-
men. Når lokale styrer og ledere har 
ønsket å gjennomføre kontroversielle 
omstillinger som å legge ned fødeav-

delingen  på Gjøvik og i Lærdal har 
helseministre grepet inn etter fakkel-
tog og folkelig protester. Det har ikke 
vært mulig å ”avpolitisere” sykehus-
styring i den grad reformen la opp til. 
Myndighetene har heller innført finan-
sieringsordninger som sikrer nød-
vendig vedlikehold og investeringer. Et 
interessant spørsmål er om forholdene 
hadde vært annerledes om Stoltenberg 
1 regjeringen og  Tore Tønne som 
helseminister hadde fått ansvaret for å 
implementere sykehusreformen.

Var det å organisere i foretak en riktig 
avgjørelse? Kloke hoder hevder at dersom 
sykehusene hadde fulgt kommunale regn-
skapsleder, så hadde de gått overskudd i 
alle år siden reformen? 

     Jan Grund om helse reformen
Det er nok blitt mer pervertert etatsstyring  enn profesjonell konsernledelse
• Han har vært professor ved BI i helseøkonomi, nå rektor ved Høyskolen i Akershus
• Har tidligere uttalt at det å være toppleder i sykehus kan sammenlignes med å være fyrbøter i helvete
• Utgiver av en rekke bøker, f.eks. ”Sykehusledelse og helsepolitikk: Dilemmanes tyranni”

:INtERVjUEt AV ARNE  LAUDAL REFSUM
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Intensjonen med foretaksorganisering 
var riktig i den forstand at sykehus 
skulle ansvarliggjøres for å jobbe 
strategisk og for å ha størst mulig 
personalpolitisk frihet. Et område 
som særlig satte det statlige eierskapet 
på prøve, var imidlertid uklarheten 
rundt verdsetting av poster i åpnings-
balansen og hvilke prinsipper som 
skulle følges ved avskrivning av eien-
delene. Tore Tønne la stor vekt på at 
foretakene skulle følge regnskapslov-
en, åpningsbalanse og avskrivninger 
for å håndtere vedlikehold og kapital-
rasjonalisering. Derved skulle syke-
husene selv måtte avveie bruk av kapi-
tal mot andre innsatsfaktorer, ved at 
prisen på kapital ble riktigere. Syke-
husene hadde tidligere ikke insentiver 
til å styre kapitalverdier, sikre gode 
bygninger og vedlikehold av teknisk 
utstyr. Den nye lovgivningen la vekt 
på at sykehusene skulle ha fokus på 
kapitalutgifter. I praksis har det vist 
seg at Tønnes intensjoner ikke ble 
fulgt opp. Det har vært vanskelig å få 
gode retningslinjer for hvordan regn-
skapsloven skulle praktiseres på dette 
området. Uavhengige ingeniørmiljøer 
utarbeidet gjenanskaffelsesverdier var 
vesentlig høyere enn det departemen-
tet hadde orientert Stortinget om. 
Deretter ble det omfattende diskusjon 
mellom ingeniørmiljøene, revisorene 
og departementet om en burde 
aksept ere lavere verdier. Fagmiljøene 
var ikke innstilt på dette, og som siste 
utvei ble det bestemt å redusere verdi-
ene med ca. 30% dvs. at Helseforetak-
ene bare skulle få overføringer tilsvar-
ende to tredjedeler av de beregnede 
avskrivningene. I tillegg påla departe-
mentet sykehusene å bruke den lengst 

mulige avskrivningstiden. I helsefore-
takenes åpningsbalanse i begynnelsen 
av 2005 manglet det da for eksempel 3 
milliarder kroner for å stille opp en 
realistisk åpningsbalanse i aksjelovens 
forstand. I de senere åra er forholdene 
blitt noe bedre. Jeg er klar over at det 
hevdes at forholdene ville vært bedre 
dersom sykehusene hadde fulgt kom-
munale regnskapsregler, men da jeg 
ikke er noen regnskapsekspert vil jeg 
ikke gå inn i den diskusjonen. Sett fra 
mitt ståsted er hovedproblemet at 
Tønnes intensjoner om å synliggjøre 
og finansiere kapitalutgifter på en 
bedre måte ikke ble godt nok innført 
når reformen trådde i kraft.

Norge er et land som bruker mye ressurser 
på helsevesenet. Likevel er situasjonen slik 
at sykehus stadig går med underskudd. Er 
det egentlig noen vei ut av uføret?

Det er vanskelig å gi et godt bilde av 
den faktiske økonomiske situasjon. På 
den ene siden er det slik at Norge er 
et rikt land, som prioriterer helse. Vi 
bruker ifølge en rekke internasjonale 
undersøkelser mer penger på helse 
per innbygger enn alle land i OECD 
utenom USA. Tall fra Statistisk 
 Sentralbyrå viser at vi totalt sett 
brukte 203 milliarder kroner på helse 
i 2007, dvs. noe over 33.500 kr per 
person. På den andre siden ser du 
også pasienter som ikke får hjelp og 
avdelinger og senger som må stenge 
på grunn av personellmangel og inn-
stramminger. Siden sykehustjenester 
er gratis for befolkningen (i be-
hovsøyeblikket) blir etterspørselen 
høy og offentlige myndigheter må 
rasjonere tilbudet i forhold til alle de 

krav og forventninger som stilles. 
Hovedutfordringen for norsk helse-
tjeneste er at forventninger ikke inn-
fris og at vi vil mangle arbeidskraft for 
å imøtekomme presset fra eldrebølgen 
og den medisinsk teknologiske ut-
vikling. Knapt på noe samfunnsom-
råde er de politiske avveininger så 
kompliserte som på helseområdet.  
De store oljeinntektene har skapt 
enorme forventninger til hva en kan 
forvente på helsetjenesten.

Helsetjenesten sliter med å prioritere 
og med å styre, organisere og lede. 
Sykehusene har gjennom de 20 åra jeg 
har fulgt med brukt mer midler enn 
det er budsjetter for. Hvert år har det 
med julestemningens forutsigbarhet i 
desember blitt lagt frem tall som viser 
at sykehusene fra januar mangler 
penger. I fjor, da nesten alle sykehus 
hadde krav på seg om å redusere store 
underskudd, ble det ansatt hundrevis 
av nye leger og sykepleiere. Gjennom 
mange år har sykehus overskredet 
budsjetter og opptatt lån, spesielt for å 
gjennomføre investeringstiltak. Det er 
således bare størrelsen på underskudd - 
ene, lengden på køene og styrken i 
protestene som har skilt den ene 
helseministerens periode fra den andre. 

Siden det alltid er slik at vi alle på 
individnivå ønsker oss bedre tilbud, er 
det vanskelig for politikerne å priori-
tere.  Det er ingen som vinner velgere 
på å være eksplisitt på å si at bestemte 
pasienter skal komme bak i køen. Til 
tross for prioriteringsdebatter vil 
 derfor ingen politiker foreslå hvilke 
pasienter som ikke skal få hjelp i det 
offentlige helsevesenet. Så lenge vi 

     Jan Grund om helse reformen
Det er nok blitt mer pervertert etatsstyring  enn profesjonell konsernledelse
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ikke håndtere denne utfordringen vil 
det offentlige helsevesenet slite.

Dere som fagpersoner og som arbeider 
med liv og død, håp og fortvilelse, 
smerte og angst og med egne faglige 
ambisjoner er vel også mer interessert 
i å argumentere for å jobbe med egne 
pasienter og egen faglig karriere enn 
være med på nødvendige prioriter-
inger og omstillinger. Det å lede syke-
hus er en krevende oppgave - nærmest 
et dilemmaenes tyranni, fordi du hele 
tiden presses både ovenfra og neden-
fra. Verdens fremste organisasjons-
forsker Henry Minzberg sier at det å 
lede kunnskapsarbeidere som leger er 
omtrent like vanskelig som å gjete 
katter. Det å få gode fagfolk til å sam-
arbeide med andre fagfolk, og til å 
jobbe i team krever god ledelse. Bare 
leger, om noen, klarer vel egentlig å 
inspirerer og kontrollere legenes 
faglige virksomhet. Er du grenspes-
ialist på et sykehus, er lojaliteten til 
fagkolleger i andre land ofte større 
enn til avdelingen og sykehuset du 
arbeider ved. Gode ledere som har 
faglig autoritet, administrativ kompe-
tanse og relasjonelle ferdigheter er 
kanskje den mest  kritiske suksessfaktor 
for å håndtere den økonomiske situa-
sjonen. 

Budsjettene vedtas hver høst. Hvordan 
tror du 2009 budsjettet blir? Vil Bjarne 
Håkon Hansen legge frem et budsjett som 
bidrar til å øke aktiviteten?. 

Jeg er ganske sikker på at helsevesenet 
vil bli prioritert i 2009 budsjettet.  
- Bjarne Håkon Hansen hadde nok 
ikke tatt nok tatt på seg helseminister-
posten - uten å sikre seg et godt valg-
kampbudsjett for å håndtere sykehus-
underskudd og økende ventelister og 
ventetider. Jeg går ut fra at det blir 
midler til å følge opp Magnussen-
utvalgets innstilling om utjevning 
mellom regioner uten å straffe Helse 
Sør-Øst for mye. Jeg tror også det 
settes av midler til reell aktivitetsøkning 
(ikke bare pris- og lønnskompensasjon). 

Personlig kunne jeg også ønske meg 
at en i budsjettet trakk opp en mer 
forpliktende langsiktig finansierings-
plan. Skiftende regjeringer har hyppig 
forandret forholdet mellom ramme-
finansiering og stykkprisfinansiering 
av sykehus. Politikerne sliter med at 
de på samme tid vil bruke stykkpris-
systemet for å gi insentiver til økt 
aktivitet, samtidig som de ønsker et 
rammefinansieringssystem for å holde 
kontroll på kostnader. Mens Bondevik-
regjeringen satte stykkprisandelen til 
60 prosent, reduserte Stoltenberg-
regjeringen den til 40 prosent og 
Kristelig Folkepartis leder (og tidligere 
helseminister) Dagfinn Høybråten, har 
nå foreslått å sette den til 20 prosent. 
Denne uklarheten i bruken av kontroll 
og marked i  finansieringssystemet 
skaper uforutsigbarhet. Det er ikke 
mulig å kombinere innsatsstyrt finansi - 
ering og fritt sykehusvalg med å begr-
ense aktivitet og holde kostnadene nede. 

Mitt håp er at budsjettet gir utgangs-
punkt for å gi sykehusene mer forutsig-
bare langsiktige rammebetingelser. 

Den store realøkonomiske utfordringen 
for Norge –  helsetjenesten - er at vi 
nå går mot mangel på arbeidskraft i 
forhold til de mange oppgaver sam-
funnet vil ha løst. Vi har begynt å 
forberede oss på ”seniorsamfunnet”, 
med en fordobling av antall personer 
over 65 år. De eldre vil stadig utgjøre 
en større andel av befolkningen og 
dette vil ha store konsekvenser siden 
eldre er mer avhengig av helsevesenet 
enn andre grupper. Dersom vi legger 
til grunn at antall ansatte i helse- og 
sosialsektoren skal øke like raskt i 
årene fremover som de siste 15 år, vil 
det innebære en økning fra 217.000 
ansatte i 2005 til 348.000 i 2025. 
 Samtidig vet vi at antall eldre i befolk-
ningen øker, flere lever lengre med 
sykdommer, den medisinsk teknolog-
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iske utvikling gjør det mulig å behandle 
stadig flere, og spesialiseringen i 
helseprofesjonene øker rekrutterings-
behovet. For å håndtere denne situa-
sjonen trengs det flerårige budsjett- 
og  sysselsettingsrammer.

Samhandling er det nye reformtanken. 
Vi har fått en offensiv helseminister som 
vil samle helse-Norge. Vil han lykkes? 

Det er i hvert fall klart at et av helse-
tjenestens hovedproblemer er uklar-
heter i ansvars- og rollefordeling. 
Staten har hovedansvaret for spesial-
isttjenesten og kommunene har 
hovedansvaret for sykehjemmene og 
den lokale helsetjeneste. Kommunene 
hevder at sykehusene løser sine prob-
lemer ved å skyve ansvar og oppgaver 
over på kommunene, og foretakene 
sier at kommunene ikke tar imot ut-
skrivningsklare pasienter, noe som 
blokkerer for mer behandlingskrevende 

pasienter. Undersøkelser viser at hele 
åtte av ti sykehusdirektører vil fjerne 
skillet mellom kommunale og statlige 
helsebudsjetter. I et land - som i inn-
byggertall er mindre enn en bydel i 
London - har vi ikke klart å organi sere 
helsevesenet slik at vi får gode 
 helhetlige pasientforløp. Mangelen  
på dialog og samhandling mellom 
 spesialist- og primærhelsetjenesten  
blir spesielt tydelig i eldreomsorgen.  
Mange eldre - som lider av flere helse-
problemer  - blir kasteballer  mellom 
forvaltningsnivåene og mellom syke-
husene, sykehjemmene og tilbud fra 
den lokale helse- og sosialtjeneste. 

Kort tid etter at Bjarne Håkon Hanssen 
ble helseminister hadde han da også 
diagnosen og resepten klar for den re-
formen han som ny helseminister vil 
innføre. Skillet mellom primærhelse-
tjenesten og spesialisthelsetjenesten skal 
rives ned, og finansieringsordning - 

ene skal endres slik at det blir 
lønnsomt for kommunene å fore-
bygge, behandle og rehabilitere i 
lokalsamfunnet.  Derved skal det 
gjøres noe med det systemet som 
 fører til at mange pasienter behandles 
på feil nivå og at ressurser brukes 
ineffektivt. Hansens utfordring er at 
ethvert system har ”bivirkninger”, 
men det er utvilsomt mulig å kon-
struere et mer hensiktsmessig styr-
ingssystem der kommuner og sykehus 
får langt bedre insentiver til samar-
beid. Et viktig spørsmål som må av-
klares i prosessen er hvem som får 
hovedansvaret for at pengene brukes 
til pasientenes beste, og hvem som vil 
få myndighet og kompetanse til å 
stille resultatkrav og flytte ressurser. 
Et viktig politisk spørsmål er om vi i 
Norge med våre mange små kom-
muner er ”modne” nok til å gi kom-
munene en mer selvstendig helsep-
olitisk rolle. Når Danmark innførte 
sin samhandlingsreform, gjorde de det 
som en del av en omfattende struktur-
reform der de fikk langt færre kom-
muner. En dansk kommune har langt 
flere virkemidler å spille på enn dagens 
norske kommuner.

Det evige dilemmaet er at det ikke er 
noe ”quick fix” verken for politikere 
eller ledere. Det vil alltid være uro 
omkring hvordan helsevesenet er 
 organisert, uro omkring ressurser, 
store forventninger og medieoppslag 
på hvordan helsevesenet mislykkes. 
Politikere vil slite med å prioritere og 
sterke profesjoner og ulike fagmiljøer 
vil verne om sine fag og sine pasienter. 
Ingen land har klart å finne den 
 ”optimale” styringsmodell som gir 
hele befolkningen helsetjenester av 
høy kvalitet. Klarere prioritering, 
sentralisering av behandlingstilbud  
og en profesjonalisering av forholdet 
mellom kommuner og spesialist-
helsetjenesten, slik at vi får mer 
 helhetlige pasientforløp, er imidlertid 
nødvendig for å håndtere framtidas 
utfordringer.
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N avnet kan nok gi mistanke 
om at han kanskje ikke er 

innfødt  Harstadværing, og det 
samme gjelder også dialekten – 
nord lending med California- 
aksent.

Richard vokste opp i Los Ange-
les, California. ”Jeg har beste-
foreldre fra Polen på farsiden 
og fra Norge på morsiden. 

Mine  norske besteforeldre kom 
fra Rindal på nord-Vestlandet og 
fra Sørvik, nå en del av Harstad 
 kommune.” 

Etter amerikansk grunnskole  ønsket 
Richard å studere i utlandet, og han 
ble med på et utvekslings program for 
studenter. Han kom inn på medisin-
studiet i Bergen og fullførte sine 
 studier i 1982.

På den tiden var det vanskelig for 
leger som ikke hadde norsk stats-
borgerskap å få jobb i Norge. ”Jeg 
reiste hjem til Los Angeles, men etter 
kort tid fikk jeg jobb i New York på 
medisinsk akuttmottak.”

Det ble seks dagers uke og tre-delt 
vakt. Til å begynne med var det ikke 
lønn for overtid. Det var ingen tillits-
valgt-ordning og ingen arbeidstids-
bestemmelser.

”Vi fikk inn et svært blandet klientell, 
og jeg lærte mye”, sier Richard. Crack 
hadde stor utbredelse i New York på 
den tiden, i tillegg til andre rusmidler. 
Det kom mange rusa og uberegnelige 
pasienter til akuttmottaket, og det var 
mange voldsepisoder mot personalet. 
Etter å ha blitt angrepet av en crack-
rusa pasient, fant Richard ut at han 
ønsket et fredeligere arbeidsliv.

Richard hadde besøkt sine norske 
slektninger ved flere anledninger.  
Han kom i kontakt med Randi under 
et besøk i Sørvika. De ble et par, og 
hun flyttet etter hvert til USA. De 
bosatte seg i Colombus, Ohio.

Richard beskriver overgangen fra 
New York til Colombus som svært 
stor. ”Jeg fikk femti prosent høyere 
lønn og prisen på leiligheta var 
halvparten av prisen i New York.”

      t I L L I t S VA L G t I N t E R V j U

 Richard Slubowski 
    - overlege medisinsk avdeling UNN–Harstad

• Kosmopolitt fra California, med aner fra Polen og Norge
• Medisinerutdanningen fra Bergen
• jobb i akutt medisinsk mottak i New York
•  Grenseløs omorganisering beskriver han som  

«Økonomisk epileptisk anfall»

INtERVjUEt AV MARIt RØDLAND
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Familien Slubowski savnet Norge og 
var på jakt etter jobb her. ”Jeg visste at 
Harstad sykehus hadde et godt rykte 
faglig, og da det ble ledig jobb søkte 
jeg og fikk jobben”. Bonusen ble også 
at de tre barna som etter hvert kom 
fikk besteforeldre, tanter og onkler i 
nærheta.

Etter et halvt år i stilling som assistent - 
lege på medisinsk avdeling i Harstad, 
ble Richard hovedtillitsvalgt for de 
underordnede legene. Så snart han var 
blitt overlege, ble den taleføre Richard 
Of hovedtillitsvalgt. Denne posisjonen 
har han hatt i mange år. ”Jeg har 
 opplevd åtte foretaksdirektører i  
løpet av min tid som tillitsvalgt”, sier 
 Richard. ”Det har vært uoversiktlige 
og vanskelige situasjoner i perioder, 
og jeg synes ikke at alle endringene 
har vært helsefaglig begrunnet. Det 
har vært mange forhandlinger hvor 
jeg har oppfattet meg selv som 
 direkte, men ingen kranglefant”.

Of tillitsvalgt
Richard ble valgt til landsrådsrepre-
sentant for Of og er med i Dnlfs 
landsstyre. ”Det var litt språkvansker 
til å begynne med. Spesielt var det 
vanskelig med forkortelser som f. eks. 
A1 og A2. Og hva var Hovedavtalen i 
forhold til Arbeidsmiljøloven?” Det 
ble mye å sette seg inn i for en som 
var vant med et helt annet system.

På spørsmål om hva Legeforeningen 
og Of har betydd for han, svarer 

 Richard: ”Jeg har hatt stor støtte i 
foreningen i forhandlinger. Spesielt 
synes jeg at kontakten med andre 
tillitsvalgte på landsstyremøter, lands-
råd og tariff-konferanser har vært 
viktig for meg. Jeg har hentet mye 
kunnskap og inspirasjon i samtaler 
med andre tillitsvalgte. Mange med-
lemmer lokalt kan være passive, og da 
er det godt å møte andre legetillits-
valgte som gir inspirasjon til å jobbe 
videre. Jeg har møtt mange gode 
mennesker i Legeforeningen”.

Richard mener at det er spesielt viktig 
med god støtte fra foreninga i lønns-
forhandlinger. ”Tidligere var forhan-
dlingene en farse. Vi forhandlet i god 
tro lokalt med en motpart som var 
sentralstyrt. Det var ingen reell 
forhandling og jeg vil kalle det 
 ”hemilokale mishandlinger”. For-
handlingssituasjonen har bedret  
seg nå”.

”Overgrep med omhu”
Det har kommet flere ”nye begreper” 
fra Richard som beskriver forholdet 
mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. 
”Overgrep med omhu” – henspeiler 
på det faktum at en i enkelte situa-
sjoner har opplevd at regler omgås, 
samtidig som en passer på å ikke bli 
tatt for det. Gravide som mister 
 vikariater er eksempel på det, mener 
Richard.

”Økonomisk epileptisk anfall” var et 
nytt begrep fra Richard som ble sitert 

i pressen etter en noe opphetet debatt. 
”Jeg bruker det begrepet om den 
grenseløse omorganiseringa av 
 helsevesenet som vi har opplevd de 
siste årene. Jeg mener at det er mangel 
på en overordnet retning på helse-
politikken i Norge. Reglene varierer 
hele tiden, og det er liten forståelse 
for hvor mye en konstant omorgani-
sering sliter på de ansatte”.

Helse Nord
Richard har klare meninger om at 
konkurransen/konflikten mellom de 
to store sykehusene i Bodø og Tromsø 
er uheldig for regionen. ”Befolkningen 
i landsdelen lider under det faktum at 
det ikke finnes en uttalt filosofi om 
hvilke tjenester befolkningen skal 
tilbys. Skal vi ha bare to store sykehus, 
eller skal vi ha flere stabile lokale 
sykehus?”

I disse dager starter Richard sin 
 pendlertilværelse mellom Harstad og 
Tromsø for faglig påfyll ved UNN-
Tromsø. UNN-Harstad kommer til å 
savne Richard som hovedtillitsvalgt. 
Det er vanskelig å rekruttere nye 
tillitsvalgte, men Richard har for-
ståelse for at arbeid og familie 
 prioriteres. ”Kanskje vi skulle hatt 
flere kurs eller møteplasser for tillits-
valgte, gjerne i region eller foretak?” 
spør Richard avslutningsvis.

Kanskje vi skulle hatt flere kurs eller møteplasser 
for tillitsvalgte, gjerne i region eller foretak?
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Av disse utbetalingene gikk 2170 utbetalinger til spesialister

Link: http://www.legeforeningen.no/index.gan?id=1611

I dag bestyres fondet av et fondsutvalg 
med representanter fra Legeforenin-
gen, Helsedirektoratet og Spekter. 
Administrasjon av fondet og behand-
ling av søknader er lagt til Økonomi 
og administrasjonsavdelingen i 
 Legeforeningens sekretariat. 

I 2007 ble det behandlet over 7000 
søknader om støtte fra fondet, som 
resulterte i 6835 enkeltutbetalinger.

 Fondets støtte til deltakelse på etter-
utdanningstiltak for godkjente spesial-
ister er begrenset til kr 13 000 årlig. 
Beløpet gjelder uavhengig av antall 
kurs og uavhengig av om man deltar 

på  kurs i Norge eller utlandet. Kurs i 
Norge skal være godkjent. 

Spesialister kan delta på kurs og kon-
gresser i utlandet der industri deltar. 
Imidlertid gjelder reglene slik at der-
som industrien har arrangert reisen til 
kurset/kongressen, og legen har betalt 
reisen på grunnlag av faktura fra 
 industrien, gis det ikke refusjon fra 
fondet. Fondsutvalget har ved flere 
anledninger bekreftet at forbudet også 
mot praktisk, ikke bare økonomisk, 
støtte fra industrien, skal praktiseres 
strengt. 

Økonomi
Inntektene til fond III kommer fra 
avsetninger i henhold til resultat av 
forhandlingene mellom Legeforen-
ingen, Staten og Kommunenes Sen-
tralforbund i forbindelse med normal-
tariffen. I tillegg er det gjennom 
avtale mellom Legeforeningen og 
Spekter/HSH, bestemt at det gis et 
årlig tilskudd til fondet per legeårs-
verk i sykehus. Fondets egenkapital 
utgjorde ved utgangen av 2007 om lag 
93 millioner kroner. Utbetalingene fra 
fondet er økende, og i 2007 ble egen-
kapitalen redusert som følge av dette. 

Vedtektene for  utdanningsfond I,  
gir også muligheter, ref § 4
 
§ 4.
Tilskudd kan ytes til individuelle med-
lemmer av Legeforeningen i form av:
1.  Korttidsstipendier inntil 3 måneder 

for å stimulere medisinsk forskning. 
2.  Reisestipendier og forskningssti-

pendier for studier av legers videre- 
og etterutdanning. 

3.  Utdanningsstipendier når støtte  
fra fondet anses nødvendig eller 
ønskelig for å kvalifisere leger til  
å medvirke ved videre- og etterut-
danning. 

4.  Korttidsstipendier for andre 
spesielle utdanningsformål.

Fond I har også tilskudd til Leder-
utdanning, for 2008 er det avsatt  
kr 400.000 til dette.
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Støtte til etterutdanning gjennom Utdanningsfond III og I

Hvorfor søker ikke overlegene?
Utdanningsfond III ble opp rettet med virkning fra 1. mars 1988 etter avtale mellom  Staten,  
KS og Den norske lægeforening. 
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Norsk overlegeforening dekker reiseutgifter etter regning, middag om kvelden 11. november,  
samt overnatting ved behov. 

Påmeldingsfrist snarest og senest 27.10.2008.

FORELØPIG PROGRAM:
11. november
17.00-17.30 Registrering, kaffe og rundstykker.
17.30-17.35 Åpning ved leder av Ofs lederutvalg Einar S. Hysing.
17.35-20.15  Utfordringer i helseregionene v/adm.dir. Bente Mikkelsen Helse Sør-Øst HF  

og adm. dir. Herlof Nilssen, Helse Vest HF
20.30   Middag for deltakere og forelesere.

12. november
0830-11.30  Praktiske lederutfordringer.
  a) Oppfølgning av sykemeldte; når er sykefravær grunnlag for oppsigelse?
  b) Når kan en bedrift si opp ansatte som ikke gjør jobben sin?
  v/advokatene Nicolay Skarning og Kåre Bjørlo, Bull & Co advokatfirma.
11.30-12.30 Lunch
12.30-16.00  Konflikthåndtering på arbeidsplassen. 

v/professor dr. psyk. Ståle Einarsen, Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen.
16.00  Seminaret avsluttes.

For elektronisk påmelding – bruk Ofs hjemmeside: www.overlegeforeningen.no eller 
http://www.legeforeningen.no/index.gan?id=145665&subid=0 

Sendes Norsk overlegeforening, Postboks 1152 sentrum, 0107 Oslo, fax 23 10 91 50,  
eller mail til: edith.stenberg@legeforeningen.no 

❍ Ja, jeg melder meg til seminar i avd.ledelse på Soria Moria 11.- 12. november 2008
❍ Ja, jeg ønsker overnatting på hotellet fra 11-12. november 2007.
❍ Ja, jeg ønsker å delta på middagen 11. november kl. 20.30
❍ Ja, jeg ønsker å delta i fellestransport til Oslo sentrum/flytogterminalen etter møtet.

Navn: ________________________________ Tittel:  __________________________

Sykehus: ______________________________________________________________

E-post: _____________________________________  

Seminar i ledelse for avdelingsoverleger og andre ledere av  
medisinske enheter i sykehus, Soria Moria kurs- og konferansesenter 

11.-12. november 2008

✂



B-PostAbonnement
Husk å melde adresseforandring 

til sekretariatet
Returadresse:
Norsk Overlegeforening
Postboks 1152, Sentrum
0107 Oslo




