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9.2.  Arbeidslivsdebatt: Hvordan står det egentlig til med åpenhet, tillit og 

medvirkning i den norske modellen? 
 

Debatten gjennomføres tirsdag 29.mai kl 14.15 – 16.00. Visepresident og leder i Yngre legers 

forening, Christer Mjåset ønsker velkommen. 

 

Innledere er: 

 Arnt Olaf Storeng, organisasjonspsykolog og managing consultant, Rambøll: sentrale 

funn i undersøkelse om sykehuslegers arbeidsforhold 2018 

 Pål Molander, direktør Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI): Tillit og involvering – 

Hvor viktig er det i arbeidslivet?  

 Jan Fredrik Andresen, direktør Helsetilsynet: Betydningen av åpenhetskultur 

 Sylvia Brustad, direktør Spekter Helse: Hvordan ta den norske modellen videre?  

 

Deretter dialog med salen og paneldiskusjon. 

 

Bakgrunnsinformasjon 
 

Den norske modellen har frem til nå vært en av de største styrkene i norsk arbeidsliv. 

Forpliktende trepartssamarbeid mellom stat, arbeidsgiver, og arbeidstagere har vært 

grunnmuren i velferdsstaten. Flere utviklingstrekk viser imidlertid at modellen er satt under 

press og at arbeidslivet er i endring. I sykehusene oppleves ofte ensidig styring fremfor dialog 

og samarbeid, noe sykehusstreiken høsten 2016 også er en indikasjon på. Streiken var viktig 

for hele det organiserte arbeidslivet i Norge. Legeforeningen fikk støtte fra andre 

hovedorganisasjoner – LO, UNIO og YS.  Klangbunnen for streiken er en generell utvikling i 

norsk arbeidsliv, der bl.a. Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har stilt spørsmål om den norske 

modellen er under avvikling og Fagbevegelsens forskningssenter (FAFO), har belyst om vi har 

en tillitskrise i norske sykehus. 

 

Med dette som bakteppe var det på landsstyremøtet i 2017 en meget interessant arbeidslivs-

debatt der vi stilte spørsmålet om den nordiske modellen står for fall. I år tar vi debatten ett 

skritt videre og stiller spørsmålet: Hvordan kan vi ta den norske modellen videre? Hvordan står 

det egentlig til med åpenhet, tillit og medvirkning i den norske modellen? 

 

Gjennomføring av debatten 

 

Etter innledninger av Arnt Olaf Storeng, Pål Molander, Jan Fredrik Andresen og Sylvia 

Brustad åpnes det for dialog med salen og paneldiskusjon. 
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Det skal ikke fattes noen vedtak på bakgrunn av debatten. Landsstyredelegatenes innspill og 

kommentarer vil bli benyttet i det videre arbeidet med å utvikle Legeforeningens politikk.  

 

 

 

Den norske legeforenings sentralstyre 

Etter fullmakt 

 

     
 

Geir Riise       Jorunn Fryjordet 

generalsekretær      direktør samfunnspolitisk avdeling 
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seniorrådgiver helsepolitikk 


