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Kjære kolleger

En god historie jeg fikk av Odd 
Grenager i styret illustrerer hoved 
temaet: To leger på oppdrag i et afri-
kansk land uten mye å hjelpe seg med 
kartla hovedutfordringer og fant at 
”betente visdomstenner” var én. Siden 
det óg var andre behov, fant de på å 
demonstrere fjerning av disse for to 
portører. De lidende var mange og 
begge var beskjeftiget med denne ene 
prosedyren hele arbeidsdagen igjen-
nom,  - meget snart hadde de utviklet 
en teknikk med denne prosedyren som 
overgikk legenes, som nok ikke hadde 
gjort mye av dette selv heller tidligere.

Task-shift. Jobbglidning. Oppgave- 
glidning.  betegnelser som dekker 
hverandre og beskriver et fenomen 
som nok er like gammelt som arbeids-
livet selv. Et ”langsomt fenomen” som 
av og til skjer ”umerkelig”, andre ganger 
ypper det til strid mellom kolleger eller 
profesjonsgrupper. Vårt forhold til det 
avhenger som alltid av nærheten til 
”glidningen”. Vi reagerer med skulder-
trekk og gjesp når det skjer på arenaer 
vi ikke har noe med. Omvendt, dersom 
enkelte egne arbeidsoppgaver over-
føres til andre, kan sterke følelser 
fremkalles, idet det kanskje pirker i vår 
yrkesmessige identitet. Forandringene 
kan være følge av åpne prosesser, eller 
de kan finne sted som små bølgeskvulp 
ved en fjern strand lenge etter en 
storm et sted til havs.

Den faglige og teknologiske utvikl-
ingen er en helt naturlig og kanskje 
den sterkeste driver for dette feno-
menet. I nevrokirurgi finnes et ekla-
tant eksempel – behandlingen av 
 intrakranielle anevrysmer. Lenge var 
kirurgisk ”klipsing” av utposningen 
den eneste løsning, attpåtil et utford- 
r ende og akkrediterende inngrep for 
kirurgen. Så kan man plutselig når ny 
teknologi utvikles, i mange tilfeller ut- 
føre tilsvarende sikring av aneurysmet 
endovaskulært (oftest skånsommere) 
– denne teknologien er det nevroradio-
logene som ”eier”. 

Dette skisma bærer i seg alle 
 elementer for en vanskelig prosess  
og er derfor en god illustrasjon på 
temaet ”task-shift”. Dette er for øvrig 
en glidning mellom spesialiteter og 
derfor betegnet som en vertikal glid-
ning.  ”Shiftet” er ikke fullstendig på 
noen måte i dette tilfellet og viser 
hvordan en slik glidning har brakt to 
spesialiteter inn i et tett samarbeid om 
den beste behandlingsmodaliteten i 
den enkelte tilfellet, ”clipping” eller 
”coiling”. Overgangen har vært både 
verdig og udramatisk, og til det beste 
for pasienten så langt vi vet nå.

”Portør-eksempelet” over er et 
 eksempel på vertikal glidning, idet det 
skjer mellom ulike profesjoner og ut-
dannelsesnivåer. andre mer aktuelle 
fra vårt helsevesen er sykepleiere som 

utfører enkelte prosedyrer ved poli-
klinikker; deler av endoscopi-under-
søkelser eller rutine-oppfølging av 
bestemte pasientgrupper (ryggopererte, 
epilepsipasienter, pasienter med 
 diabetes).

Foruten den medisinsk-tekniske ut- 
vikling som drivkraft er de her nevnte 
vel så mye eksempler på glidninger 
drevet av behov for rasjonalisering for 
å kunne løse utfordringene knyttet til 
store pasientgrupper. arbeidsgiver  
vil nok se potensialet for kostnads-
reduksjon både i effektiviseringen og 
ved de muligheter dette åpner for å 
flytte oppgaver over på ”billigere 
 hender”. Det er ikke veldig vanskelig  
å se hvor godt dette passer med den 
øvrige merkantilisering og industriali-
seringen av sykehusene vi allerede 
befinner oss midt oppe i. 

Vi tror dette er et svært viktig tema 
som bør oppta oss som kollegium – 
skal man spå, vil oppgaveglidningene 
ikke bare styres av utviklingen fagene 
gjennomgår. Vårt utgangspunkt må 
være at slike forandringer er naturlige 
– historien lærer oss det. Vi må likevel 
passe på at ansvarsforholdene blir 
tydelige innfor nye pasientforløp og 
det må være et avgjørende kriterium  
at slike oppgaveglidninger er av det 
gode for pasientene – like god kvalitet 
eller bedre behandling og bedre  
forløp.    
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Fremtiden med eldrebølge, flere kronikertilbud, ny tekno-
logi, fremtidig og endret sykehusstruktur og – innhold, 
samhandlingsreform, desentralisering etc. krever mer bred-
de og mer spissing. Nye muligheter, nye oppgaver og en mer 
kompleks verden vil kjennetegne sykehusene. Omfordeling 
av oppgaver har skjedd i mange år, mer eller mindre syste-
matisk. Sykepleiere og andre yrkesgrupper har tatt over 
noen oppgaver som tidligere var forbeholdt leger, både i 
sengeavdelinger og på poliklinikker. Dette er i tråd med 
utviklingen, og langt på vei ønsket. Med en fordeling  av 
oppgaver kan legenes spisskompetanse brukes mer 
 hensiktsmessig. Men hvordan skal utviklingen styres? 

Forsvarlighetskravet er en lovfestet selvfølge som alltid må 
ligge til grunn. Høy kvalitet og pasientsikkerhet må være like 
sterke krav. I tillegg til dette mener vi at følgende må være 
oppfylt for at vi skal utvikle hensiktsmessig løsninger:

1. Ansvarsforholdene må være klare på alle nivåer
Lov om helsepersonell (HPL) § 4 pålegger alt helseperso-
nell å utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig 
 forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra 
helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og 
situasjonen for øvrig. Loven sier videre at ved samarbeid 
med annet helsepersonell skal legen ta beslutninger i medi-
sinske spørsmål som gjelder undersøkelse og behandling av 
den enkelte pasient. 

Når det gjelder omfordeling av oppgaver foreligger flere 
alternativer og vurderinger:

- Selvstendig ansvar: Helsepersonellet som overtar opp-
gaven, har nødvendige kvalifikasjoner. De overtar da oppgaven 
helt og fullt med selvstendig ansvar (HPL § 4).

- Delegert oppgave: Helsepersonellet har ikke formelle 
kvalifikasjoner til å utføre oppgaven og faller da under HPL  
§ 5 om bruk av medhjelper. Da er legen ansvarlig og må være 
tilgjengelig og gi råd, veiledning og instruksjon underveis.

JOBBGLIDNING 
- trussel eller mulighet?

Av Overlegeforeningens leder Jon Helle

Foto: T
hom

as B
arstad E

ckhoff

››

Overlegeforeningen ønsker at fenomenet jobbglidning skal være noe annet enn profesjonskamp. 
Med fokus på pasientenes beste vil vi være med på å prege utviklingen av godt lagarbeid i  
norske sykehus. Vi tror det vil kunne skape bedre kvalitet, effektivitet og økt trivsel. Men det  
forutsetter gode prosesser og noen avklaringer. 
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•  Hvem og hva avgjør om helsepersonellet kommer inn 
under § 4 eller § 5?

•  Hvem bestemmer kvalifikasjonskravene til dem som  
overtar nye oppgaver?

•  Hvilke avklaringer kan ledere ved sykehusene ta?
• Hva tilligger myndighetene og utdanningsinstitusjonene? 

Inntil kvalifikasjonskravene er klargjorte og oppgavefor-
deling pilotert med følgeforskning må trolig delegasjon  
være hovedregel for ansvarsforholdene. 

2. Medisinsk ledelse av helsetjenesten på aktuelle nivåer
Målet for medisinsk ledelse er å sikre faglig forsvarlighet i 
pasientbehandlingen. Medisinsk ledelse innebærer blant 
annet riktige prioriteringer og hensiktsmessig fleksibiltet i 
forhold til den enkelte pasients undersøkelse og  behandling. 
Det må skapes trygghet for at helsetjenestene er forsvarlige 
og av høy kvalitet hos pasienter og helsepersonell, både de 
som overlater oppgaver til andre og de som får nye oppgaver. 
Tjenestene må organiseres slik at ansvaret for det helhetlige 
pasientforløp er tydelig.

3. Gode prosesser frem til avgjørelse av nye prosedyrer
respekt som verdi må være grunnmuren: respekt for pasi-
entens behov, respekt for hverandres kunnskap og ferdig-
heter, og respekt for den medisinske kompleksitet. 
 «Glidning» kan gi inntrykk av noe som skjer gradvis, 
 nærmest uønsket og uten klar forankring. Slik kan det ikke 
være. Prosessene må være systematiske og åpne, motivene 
tydelige og pasientenes beste må stå i sentrum. Involver-
ingen må være reell og valgene bevisste. Kanskje «oppgave-
fordeling» er et bedre ord. Da høres det mer ut som om man 
tenker rett person på rett sted til rett tid. 

4. Rett begrunnelse for å flytte en oppgave til annen  
yrkesgruppe
bedre kvalitet, mer hensiktsmessig ressursutnyttelse og 
frigjøring av tid til andre spesialiserte oppgaver er gode 
begrunnelser. Å skulle spare penger ved å bruke billigere 
arbeidskraft eller løse kapasitetsproblemer eller dårlig 
 rekruttering er dårligere begrunnelser.

5. Gode utdanningsløp må sikres
Spesialiseringen for leger vil i økende grad kreve gjennom-
føring av konkrete prosedyrer. Tilstrekkelig volum for dette 
må sikres, og fragmentering av utdanningsforløp må unngås. 
Overleger må også sikres opprettholdelse og videreutvikling 
av sin kompetanse. Grunnutdanninger og tilleggsutdannin-
ger må oppdateres/utvikles for aktuelle andre yrkesgrupper.

Har legene noe å frykte?  Ja, hvis styring og forskrift overtar 
for gode prosesser.  Får vi dialog om oppgavene, og alle parter 
bidrar konstruktivt, finner vi fornuftige løsninger som kan gi 
bedre muligheter også for forskning og veiledning. Legene 
har en nøkkelrolle. Vi vil gå foran, og vi ønsker å  kunne stå 
bak avgjørelsene.  •

Referanser:
1.  Jus for leger (befring, Grytten, Ohnstad) 

(Høyskoleforlaget 2002)
2.  Helsepersonelloven med kommentarer  

(befring, Ohnstad)(Fagboklaget 2010)

JOBBGLIDNING 
- trussel eller mulighet?
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Helsevesenet endrer seg kontinuerlig som følge av  
 medisinens utvikling, men også på grunn av endringer 

i pasienters preferanser, den demografiske utviklingen og 
endringer i sykdomspanoramaet, nytt lovverk og endrede 
økonomiske rammevilkår. Det har aldri vært gitt en gang  
for alle hvordan medisinske oppgaver skal løses og av hvem 
– oppgavefordeling og roller har vært gjenstand for for-
handlinger, men medisinen har i stor grad fått legge  
premissene. 

bør radiografer kunne stille radiologiske diagnoser? bør 
spesialtrenede sykepleiere kunne gjøre kirurgiske inngrep? 
bør psykologer eller farmasøyter kunne forskrive lege-
midler? Det er slike spørsmål som oftere stilles, i økende 
grad av myndigheter, arbeidsgivere, andre yrkesgrupper  
og profesjoner. Slik overføring av oppgaver og kompetanse 
mellom profesjoner og yrkesgrupper omtales ofte som 
 jobbglidning (”task shifting”). 

Jobbglidning kan inndeles i fire typer: 
1) Diversifisering, hvor en profesjon utvider sitt diagnos-
tiske eller behandlingsmessige repertoar (eksempelvis at 
medisinen tar i bruk og gjør hevd på diagnostisk anvendelse 
av ultralyd og kontrollerer andre yrkesgruppers bruk av 
teknologien). 

2) Spesialisering, hvor noen 
medlemmer av en profesjon 
utvikler en økt kompetanse 
innen en spesifikk gren av 
faget og hvor arbeidsdel-
ingen anerkjennes av profe-
sjonen (eksempelvis etable-
ring av formelle spesialiteter 
eller ”kompetanseområder”). 

3) Vertikal substitusjon på tvers 
av profesjons- og yrkesgrenser, 
eksempelvis at legeoppgaver dele-
geres til andre grupper (eksempelvis 
at sykepleiere justerer legemidler hos 
pasienter med kroniske sykdommer) 
eller at medisinen tar opp i seg nye opp-
gaver som tidligere lå utenfor faget (eksempel-
vis at jordmødrenes underordnes medisinen). 

4) Horisontal substitusjon, som innebærer at personell 
med likt utdannelsesnivå, men med ulik fagbakgrunn, 
 utfører arbeid og oppgaver som normalt hører hjemme 
under den andre disiplinen (som ved at kliniske psykologer 
får rett til å forskrive legemidler).  

Jobbglidning 
– et ledelsesperspektiv 

Myndigheter, arbeidsgivere og andre yrkesgrupper utøver et økende 
press mot medisinen for å endre oppgave- og rollefordelingen i helse-
vesenet. Hva er drivkreftene? Hvordan bør medisinen forholde seg?  

Fo
to

: F
R

ID
A

/U
iO

«Hvis vi ønsker at ting fortsatt skal være som de er, 
vil ting måtte endres»       Giuseppe di Tomasi Lampedusa

Jan Frich, overlege i nevrologi, Oslo universitetssykehus, 
og førsteamanuensis ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, UiO

››
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Diversifisering og spesialisering innebærer en utvidelse av 
arbeidsoppgaver, men når vi snakker om jobbglidning er det 
særlig vertikal og horisontal substitusjon vi tenker på. En 
arbeidsgiver vil være opptatt av at arbeidet gjøres til en 
lavest mulig kostnad. Videre kan jobbglidning være ønske-
lig, fordi en oppgave ikke nødvendigvis må utføres av en 
bestemt profesjon eller yrkesgruppe – det gir økt fleksibili-
tet. En arbeidsgiver kan ønske å fremme jobbglidning for å 
øke tilgjengeligheten innen et tjenesteområde. Man kan 
ønske å redusere tiden det tar å bygge opp kompetent ar-
beidskraft gjennom vertikal substitusjon, i en medisinsk 
sammenheng ved at sykepleiere trenes i å utføre endoskopi
eller ultralydundersøkelser. 

Jobbglidning er aktualisert globalt på grunn av en kritisk 
mangel på leger i en rekke lavinntektsland. Verdens helse-
organisasjon slo i 2006 fast at det manglet om lag 4.3 million 
helsepersonell på verdensbasis (2). I en del land hvor det 
knapt finnes leger, vil myndighetene søke å overføre tradi-
sjonelle legeoppgaver, som diagnostikk og iverksetting av 
behandling, til personell med lavere utdannelse, for å kunne 
tilby et grunnleggende helsetilbud (vertikal substitusjon).  

I vestlige land er legedekningen relativt god, men legers 
gjennomsnittlige arbeidstid er synkende og den demogra-
fiske utviklingen vil kreve et økt antall leger. Stramme  
økonomiske rammer gjør at helsemyndigheter, forsikrings-
selskap og arbeidsgivere vil ønske å erstatte dyr arbeidskraft 
med billigere arbeidskraft. Gjennom standardisering av 
pasientforløp og skriftliggjøring av medisinske prosedyrer, 
ligger det i økende grad til rette for jobbglidning i form av 
vertikal substitusjon, ved at oppgaver kan overføres til 
 helsepersonell som ikke har like lang utdannelse som leger. 

Forhandlinger om oppgaver og hvordan de skal håndteres 
bringer til overflaten spørsmål om profesjonell identitet og 
makt. Med bakgrunn i profesjonssosiologen andrew abbott 
(3) kan vi konstatere at medisinen tradisjonelt har hatt en 
sterk jurisdiksjon og kontroll med hvordan oppgaver innen 
helsevesenet skulle fordeles og løses. Medisinen har histor-
isk sett utøvet profesjonell dominans gjennom underord-
ning av andre grupper og ved å begrense deres rolle. Det er 
dette profesjonsstyret som over tid er blitt svekket (4) og 
som nå er under press.  

Det er ikke overraskende at World Medical association i 
2009 vedtok en resolusjon om jobbglidning (5). resolusjonen 
peker på faren for redusert kvalitet i tjenestene og at jobb-
glidning vil kunne virke mot sin hensikt, ved at det blir økt 
behov for leger på grunn av unødvendige henvisninger fra 
helsepersonell som ikke har kompetanse til å gjøre den 
jobben de er satt til. Dette er viktige argumenter, men til-
hengere av jobbglidning vil på sin side innvende at empirien 
vil være avgjørende. Mange vil også mene at jobbglidning er 
et nødvendig virkemiddel for å sikre et bærekraftig helse-
vesen. Tegn i tiden tyder på at leger selv vil kunne bli på-
drivere for å overføre oppgaver til annet helsepersonell med 
et lavere lønnsnivå, gitt at finansieringsordningene fremmer 
en slik utvikling (6). 

Det kan være at ambisjoner om å redusere lønnskostnader 
ikke er realistisk i det lange løp. Man kan forvente at grupper 
som har fått nye og mer ansvarsfulle oppgaver i neste runde 
vil forlange høyere lønn. Hvis det dessuten trengs flere 
 personer for å gjøre en vurdering som en lege kunne ha 
gjort alene, så er det ikke sikkert at det lønner seg å overføre 
oppgaver til andre. Jobbglidning vil i en del sammenhenger 
innebære økt behov for koordinering og informasjonsut-
veksling, noe som også representerer en kostnad. Pasientene 
vil kunne ha preferanser som må tas i betraktning. 

Jobbglidning er ikke et nytt fenomen, verken i medisinen 
eller innen andre typer virksomhet. Medisinen har lang 
tradisjon for å ta opp i seg oppgaver og for å delegere og 
overføre oppgaver til andre yrkesgrupper. Medisinens ut-
vikling vil i fremtiden, som i tidligere tider, føre til at faget 
på eget initiativ, overdrar medisinske oppgaver til andre 
yrkesgrupper. rutinepregede ”samlebåndsoppgaver” vil i 
økende grad overføres til helsepersonell med et lavere ut-
dannings- og lønnsnivå. Det som er nytt i dagens situasjon 
er presset fra ytre aktører. Medisinen bør ikke gå inn i 
 grensetvister med en proteksjonistisk ryggmargsrefleks, 
men bør være innstilt på å avklare dem gjennom saklig 
 dialog. •

Litteratur
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5.  WMa resolution on task shifting from the medical profession: 

http://www.wma.net/en/30publications/10policies/t4/ (29.1. 2012)
6.  Dierick-can Daele a et al. Economic evaluation of nurse practitioners versus GPs in treating common conditions.  

british Journal of General Practice 2010; 60: e28-35.
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Et stadig økende press på personell  
og økonomi, krever et fleksibelt 

arbeidsliv. I Norge har vi ikke kommet 
langt når det gjelder jobbglidning, men 
en viss bevegelse heldigvis er på gang. 
Målet er å ha rett person på rett plass til 
enhver tid. Helsepersonell må brukes på 
en litt annen måte enn det vi har vært 
vant til, og vi forventer at arbeidsopp-
gaver fordeles på nye måter mellom fag- 
profesjoner. Den enkelte kommune, det 
enkelte sykehus og sykehjem er de som 
best kan utvikle en fornuftig jobbglid-
ning lokalt. Da vil jobbglidning fungere. 

Det er dessverre fortsatt slik at pasi-
enter er kasteballer mellom ulike syste-
mer og nivåer i helsesektoren. Vi føler 
oss usikre på om samhandlingsrefor-
men er det nødvendige grep for å forbe-
dre det problemet; kanskje snarere tvert 
imot. Mange mener at den gode sam-
handlingen som faktisk skjer, skjer på 
tross av systemene, og på grunn av men-
neskene som fyller de ulike jobbene. 

Med andre ord - ledere og ansatte 
har et stort ansvar når det gjelder å 
utvikle en jobbkultur som tar høyde for 
å håndtere for eksempel en stadig el-
dre befolkning, som krever et stadig 
mer spesialisert helse- og omsorgstil-
bud, og det skal helst skje i kommu-
nene. Norge kan ikke dekke sitt behov 
for helsepersonell i framtiden, og en 
solidarisk rekrutteringspolitikk bør 
stoppe oss fra å rekruttere helseperso-
nell fra fattige land. Derfor er det helt 
nødvendig med jobbglidning og en 
teknologisk helseinnovasjon – som så 
skal benyttes etisk forsvarlig og for- 
nuftig – for å gi pasienter best mulig 
behandling og omsorg. 

Våre nære naboer danskene har noen 
gode eksempler å vise til. Portører har 
fått utvidede pleieoppgaver blant annet 
som fast vakt for en del urolige pasienter. 
De danske hjelpepleierne har fått et 

større ansvar og andre oppgaver innen-
for klinisk arbeid og fått mulighet til å 
spesialisere seg på utvalgte sykdommer/
diagnoser. Det finnes også andre eksem-
pler på at sykepleiere kan overta enkle 
oppgaver fra leger. Tilsvarende eksem-
pler har man også ved at helsesekretær 
tar mer av merkantile oppgaver fra både 
leger og sykepleiere slik at de kan bruke 
sin primære kompetanse på den mest 
effektive måte for pasienten. Vi føler oss 
overbevist om at portører, helsefagarbei-
derne mv på en tilsvarende arbeidsplass 
i Norge vil sette pris på å få utvikle seg i 
jobben sin, og samtidig vil de tilføre 
arbeidsplassen (og pasientene) et mer 
effektivt pasientløp, en mer stabil ar-
beidsstokk, og en økonomisk fornuftig 
drift. Dette er en vinn - vinn situasjon. 

arbeidsgivere/ledere og alle profesjo-
nene som er sysselsatt i helsevesenet vil 
være tjent med en økt fleksibilitet – jobb- 
glidning. La oss bare håpe at ikke profe-
sjonskamper ødelegger det gode sam-
spillet. Vi mener at det ikke er grunnlag 
for en profesjonsstrid – tvert imot. 

Er det noe helsepersonell innen alle 
profesjoner drilles i under sin korte 
eller lange utdannelse så er det å ha 
pasientens ve og vel i fokus i hele pasi-
entforløpet. Danskene har dokumentert 

at fokus på oppgavefordelig knyttet til 
”det gode pasientforløp” har resultert i 
en endret kultur som i større grad hand-
ler om samarbeid og samhandling, enn 
å ivareta sine egne yrkesgrupper og 
fagtradisjoner blant helsepersonellet. 

Hva ”truer” jobbglidning? Ledelsen 
har alltid et særlig ansvar for gode  
prosesser. Hvis målet er endrede leder-
holdninger, endrede holdninger blant 
ansatte, rekrutterings- og kompetanse-
programmer samt egne utviklings-
planer for virksomheten, må en god 
prosess initieres av ledelsen – i nært 
samarbeid med tillitsvalgte og de ulike 
profesjonene. Norge er kjent for å ha et 
velfungerende arbeidsliv der partene i 
arbeidslivet stadig viser et felles ansvar 
i krevende situasjoner. Vi som arbeids-
giverorganisasjon inviterer nettopp her 
de ulike profesjonene og fagforeningene 
til en felles ”dugnad”. aller mest vil 
pasientene tjene på en slik ”dugnad”, 
men ansatte vil høyst sannsynlig verd-
sette en spennende arbeidsplass som 
har pasientens behov i fokus under hele 
pasientforløpet. Vi er overbevist om at 
en fornuftig jobbglidning vil gi økt  
pasienttilfredshet, økt tilfredshet  
blant ansatte og økt effektivitet på 
 helsefeltet.  •

Jobbglidning og jobbkultur
Samhandlingsreformen ble en realitet den 1. januar 2012. Vi mener at jobbglidning  
i helsevesenet er en forutsetning for at denne reformen skal lykkes. 

Trine-Lise Wefald, Forhandlingssjef og Torbjørg Aalborg, direktør, helsefeltet i Virke››
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Oppgaveglidning 
– viktig med en konstruktiv debatt

• Det er et stort gap mellom fremtidig behov og antatt tilgang av helsepersonell.
• Den administrative byrden for helsepersonell bør reduseres, slik at man kan ha mer tid med pasienten
• Sykepleiere i Finland kan forskrive medisiner i spesifikke sykdomstilfeller/diagnoser 

Norge har store fremtidige personell- 
utfordringer i helsesektoren. 

Prognoser fra Helsemod (2009), viste at 
det vil være behov for mellom 95.000-
135.000 nye årsverk frem mot 2030, 
mens tilgangen på helsepersonell kun 
vil øke med om lag 100.000 årsverk. 
Denne mangelen representerer en stor 
utfordring og er et høyt prioritert fokus-
område for norske myndigheter. Samti-
dig ser vi at konkrete initiativ og tiltak 
for å møte disse utfordringene i liten 
grad fokuserer på oppgaveglidning som 
et viktig virkemiddel i seg selv. Oppgave- 
glidning blir derimot omtalt og frem-
hevet som et av flere verktøy som skal 

vurderes for å oppnå bedre ressursut-
nyttelse i helsesektoren.

Oppgaveglidning har alltid eksistert i 
helsetjenesten. Helsepersonell har tilpas-
set seg nye pasientgrupper og nye opp-
gaver, gjennom internopplæring eller 
videreutdanninger. De siste årene har 
arbeidsgivere og politikere, både nasjonalt 
og internasjonalt, interessert seg for opp-
gaveglidning som virkemiddel for å møte 
økt behov for helsehjelp i befolkningen. 
Et av Norsk Sykepleierforbunds (NSF) 
fremste mål er å bidra til høy kvalitativt på 
helsetjenesten til beste for befolkningen. 

arbeidsgivere/ledere har et særlig 
ansvar for at oppgavene i helsetjenest-

Eli Gunhild By, 
forbundsleder i Norsk 

Sykepleierforbund

››
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ene utføres med riktig kompetanse slik 
at feil og utilsiktede hendelser kan 
unngås. I Norge har Spekter i flere år 
vært opptatt av hvordan oppgaver i 
sykehusene kan løses på tvers av tradi-
sjonelle profesjonsgrenser. Men opp-
gaveglidning er også aktuelt innenfor 
helse- og omsorgstjenestene i kommun- 
ene. Samhandlingsreformen beskriver 
hvordan nye og utvidede roller for 
helsepersonell i kommunene, med 
utgangspunkt i endringer i oppgave-
fordelingen, kan være et virkemiddel 
for å oppnå god bruk av tilgjengelige 
helsepersonellressurser. 

blant annet vil pasientansvarlige 
sykepleiere og kliniske ekspertsyke-
pleiere kunne styrke helsehjelpen i 
skjæringspunktet mellom kommune- og 
spesialist-helsetjenesten. Dette gjelder 
for eksempel eldre med kroniske syk-
dommer. God sykepleie vil bidra til økt 
samhandling i hele helsetjenesten, mer 
individuelt tilpassede helsetjenester, 
smidige pasientforløp, helsehjelp på 
riktig nivå og økt pasientsikkerhet. 

arbeidstakerorganisasjonene må 
være proaktiv i dette arbeidet. Det er 
derfor bra at medlemsbladet i Overlege-
foreningen setter dette på dagsorden. 
Det er viktig å føre en edruelig debatt, 
med gjensidig respekt for forskjeller i 
kompetanse og faglig ståsted, i lys av 
fremtidens utviklingsmuligheter og 
befolkningens behov for helsehjelp.

Helsevesenet i Europa står overfor 
en rekke utfordringer, og mange land 
har av forskjellige grunner kommet 
lenger i debatten enn vi har gjort i 
Norge. Økonomiske vanskelige tider 
skaper press på statsbudsjetter. Demo-
grafisk utvikling viser en dramatisk 
økning i antall eldre pasienter, og tek-
nologisk utvikling skaper både mulig-
heter og utfordringer knyttet til kompe- 
tanse hos helsepersonell. Vi er inne i 
en tid med sterk vekst av kroniske 
sykdommer, som til en viss grad kan 
forebygges. Her har både helsevesenet 
og andre sektorer en stor oppgave. 
Videre må en i følge Eus langsiktige 
strategi for helsevesenet være forbe-
redt på pandemier og bioterrorisme. 

I NSFs høringsvar om Eu – kommi-
sjonens grønnbok om helsepersonell 
(2009), ga vi følgende innspill til punkt 

4.1, Demografi og bærekraftighet av 
europeisk helsepersonell:

Å skape en bærekraftig arbeidsstyrke 
krever strategier knyttet til personalres-
surser som inkluderer og legger til rette 
for kompetansebehov og ansvarsforde-
ling. Bedre planlegging og kartlegging av 
kjerneaktiviteter og ansvar hos helse-
personell bør redusere den administra-
tive byrden for helsepersonell, spesielt 
sykepleiere, slik at de blir i stand til å 
tilbringe mer tid med pasienten og være 
mer effektiv i jobben (NSF 2009: 3).

utfordringene vi står overfor når det 
gjelder mangel på helsepersonell kan ikke 
løses kun ved å fokusere på å rekruttere 
og beholde arbeidskraft. Man må også 
utnytte kompetansen i ulike yrkesgrupper 
godt nok. Ofte utfører helsepersonell 
arbeid som ikke står i forhold til utdan-
ningsbakgrunn, herunder en rekke mer-
kantile oppgaver som ikke krever syke-
pleierkompetanse, og som andre grupper 
arbeidstakere med fordel kunne overta. 

Våre naboland Danmark og Finland 
har fokusert på oppgavegliding i lang tid, 
og iverksatt en rekke tiltak for å øke 
muligheten for nye rollefordelinger 
mellom helsepersonell. Et tiltak i Dan-
mark som trådde i kraft 1. januar 2010 er 
regelverket som åpner for delegering av 
helseoppgaver. Dette muliggjør at auto-
riserte faggrupper kan fordele oppgaver 
seg imellom, og sikre økt fleksibilitet i 
behandlingen av pasienter. Det er også 
etablert en arbeidsgruppe som fokuserer 
på medarbeidernes kompetanse. Målet 
er å oppnå en felles forståelse av hvordan 
kompetansen anvendes best mulig, samt 
å promotere en mer systematisk spred-
ning av gode erfaringer med nye arbeids-
delinger, og mer smidige faggrenser. 
Gruppen drøfter oppgaveglidning på fire 
årlige møter. Finlands fokus på oppgave- 
glidning startet allerede ved årtusen-
skiftet i forbindelse med legemangel.  
Det at sykepleierne skulle overta en del 
tradisjonelle legeoppgaver ble lansert.  
I 2010 ble det vedtatt at sykepleiere har 
rett til å foreskrive legemidler, dog kun 
ved spesifikke sykdomstilfeller/diagno-
ser, og sykepleierne kan kun oppnå den-
ne retten etter å ha gjennomført nød-
vendig tilleggsutdanning. 

OECD-rapporten ”Nurses in advanced 
roles - a Description and Evaluation off 

Experiences in 12 Developed Countries”, 
omhandler utviklingen av avansert syke-
pleiepraksis utført av "nurse practitioner" 
(NP)/ klinisk ekspertsykepleier i 12 land 
(australia, belgia, Canada, Kypros,  
Tsjekkia, Finland, Irland, Frankrike,  
Japan, Polen, Storbritannia og uSa). Den 
har et særlig fokus på hvordan den kom-
munale helse- og omsorgstjenesten kan 
øke effektiviteten i helsetjenesten.  
rapporten beskriver bl.a. hvordan utvik- 
l ingen av spisskompetente roller for syke-
pleiere kan bedre befolkningens tilgang til 
helsehjelp og bidra til god helseøkonomi. 

utviklingen av nye sykepleierroller 
varierer. uSa og Canada etablerte 
nurse practitioners  på midten av 
1960-tallet. Storbritannia og Finland 
har også lang erfaring med å se fleksi-
belt på arbeidsfordelingen mellom 
leger og sykepleiere.  australia og  
Irland har vært aktive i etableringen av 
høyere utdanning og arbeidsplasser for 
klinisk ekspertsykepleiere de siste 
årene. I de andre landene er den for-
melle anerkjennelse av avansert syke-
pleiepraksis fortsatt i oppstartfasen, 
selv om realkompetansen har eksistert 
en stund. Evalueringer viser at avan-
sert sykepleierpraksis kan gi befolkn-
ingen bedre tilgang til helsetjenester 
og reduserte ventetider, men at effekt-
iviteten avhenger av hvilke oppgaver 
og pasientgrupper de kliniske ekspert-
sykepleierne overtar ansvaret for.

I skjæringspunktet mellom utdan-
ning og kompetanseheving, bedre 
 ressursutnyttelse og oppgaveglidning 
blant helsepersonell, finnes det dags-
aktuelle initiativ som indikerer at dette 
blir en viktig debatt fremover. Det 
gjelder blant annet signaler fremkom-
met i forbindelse med: Kompetanse-
løftet 2015, Samhandlingsreformen, 
Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011-
2015 samt kommende Stortingsmeld-
ing om utdanning for velferdstjenester.

Samtidig er det økende fokus på 
 kompetanseheving og økt fleksibilitet i 
den europeiske arbeidsstyrken som – fra 
Eus side - ventelig vil aktualisere spørs-
målet om oppgaveglidning ytterligere.

Norsk Sykepleierforbund er for sin 
del beredt på å delta konstruktivt i 
debatten om disse viktige spørsmålene 
nasjonalt og internasjonalt. •

• Det er et stort gap mellom fremtidig behov og antatt tilgang av helsepersonell.
• Den administrative byrden for helsepersonell bør reduseres, slik at man kan ha mer tid med pasienten
• Sykepleiere i Finland kan forskrive medisiner i spesifikke sykdomstilfeller/diagnoser 



OVERLEGEN 1-201212

Så hva er da oppgaveglidning? På 
engelsk brukes begrepet Task-shift, 

som direkte oversatt er oppgaveglid-
ning. Vi brukte frem til årsskiftet be-
grepet jobbglidning, men erfarte at 
jobbglidning lett assosieres med at hele 
profesjonsporteføljer skal gis bort til 
en annen arbeidsgruppe, noe som 
skapte negative assosiasjoner og for-
ventninger. Oppgaveglidning er mer 
dekkende da det er enkeltoppgaver 
som helt eller delvis skal gli. 

Hva gjør vi ved  
Lovisenberg Diakonale Sykehus?
Sykehusets satsning på oppgaveglid-
ning springer ut av tre faktorer. Den 
første og viktigste faktoren er å identi-
fisere flaskehalser i behandlingskjeder, 
hvor overføring av oppgaver vil kunne 
gjøre at vi klarer å utrede og behandle 
flere pasienter. Et konkret eksempel 
fra medisinsk poliklinikk er atrie-
flimmerpoliklinikk som vi starter opp  
i løpet av våren 2012, hvor sykepleier 
får et større ansvar i gjennomføringen 
av utredningen av pasienter med atrie-
flimmer. utrednings- og og behand-
lingsforløpene legges opp av kardiolog 
basert på internasjonale retningslinjer 
som tidligere, men sykepleier får en 
sentral rolle i gjennomføringen av 
utrednings- og behandlingsforløpet. 

Sykepleierne vil også svare på mange 
av spørsmålene og henvendelsene fra 
pasienter med atrieflimmer.  Dette vil 
avlaste kardiologene, og forhåpentlig-
vis forkorte ventetiden for pasientene 
samt øke behandlingskapasiteten. Vi 
vet at kort ventetid før oppstart av 
behandling er viktig for behandlings-
resultatet hos disse pasientene.  Det vil 
også lette oppfølgingen av innlagte 
atrieflimmerpasienter etter utskriving. 
Samtidig får sykepleiere og kontor-
personell nye utfordringer.

Et annet eksempel på oppgaveglid-
ning vi har foretatt er innen ortopedi. 
Her er det ønske om at fysioterapeu-
tene skal overta mer av kontrollene. 
Per i dag utfører de 6 ukerskontroll 
etter skulderoperasjon, og 3 måned-
erskontroll av hofte- og kneproteser. 
resultatet er at kirurgene får frigjort 
tid til nyhenvisninger og operasjoner, 
samtidig som kvaliteten sikres gjen-
nom et godt samarbeid mellom fysio-
terapeut og kirurg. En utfordring 
 gjenstår ved at kontrollene gjort av 
fysioterapeut ikke utløser DrG- 
poeng.

Et tredje eksempel er at vi drar til 
Stockholm i februar for å se på en 
 diplomutdanning for sykepleiere innen 
gastrointestinal endoskopi, der svensk-
ene har er kommet lenger enn oss. 

basert på erfaringene fra Sverige vil vi 
vurdere om dette er aktuelt for oss. 

Den andre faktoren til hvorfor vi 
jobber med oppgaveglidning er til-
fredshet i forhold til eget arbeid og et 
bedre arbeidsmiljø. Det er klinikere 
som vet hvor skoen trykker, som er best 
til å identifisere flaskehalser. De er gode 
til å komme med tilbakemelding på 
”plunder og heft” i arbeidet som drar 
fokuset bort fra kjernevirksomhet. Tett 
samarbeid om å finne løsninger på ut- 
fordringene erfarer vi at skaper engasje- 
ment, tettere samarbeid og økt trivsel.

Vi har gått åpent ut og bedt om ideer, 
og ideene har kommet. Mange av de 
gode forslagene kommer fra legetjen-
esten, som ser at pasientbehandlingen 
blir mer effektiv og kvalitativt like god 
eller bedre. Det er ikke bare legeopp-
gaver som kan være gjenstand for opp-
gaveglidning. alle arenaer innen syke-
husdriften kan være aktuelle, alt fra 
bruk av frivillige som guider og ressurs- 
personer, postverter på sengepostene, 
eller at kontorpersonell utfører opp-
gaver som tradisjonelt blir utført av 
helsepersonell. 

Den tredje faktoren er fremskriv-
inger av behovet for helsepersonell i de 
kommende 20 til 30 årene, som sier at 
det innen pleie og omsorgsyrkene vil 
være en stor diskrepans mellom behov 

Oppgaveglidning ved 
Lovisenberg Diakonale Sykehus

Oppgaveglidning er et nytt begrep innen norsk helsedebatt. Internasjonalt har 
dette vært et tema i flere år. Dette handler om å se om arbeidsoppgaver utført 
av en arbeidsgruppe eller profesjon kan overføres til en annen. Bak grunnen er 
enten en reell eller en antatt knapphet på helseressurser, samtidig som man ser 
en økende befolkning og et større behov for helsetjenester.  Denne artikkelen 
har til hensikt å beskrive hva Lovisenberg Diakonale Sykehus gjør i forhold til 
oppgaveglidning.

Magne Hustavenes, Sjef for helsefag, Lovisenberg Diakonale Sykehus››



og utdannet personell. Det som er en 
fremtidsvisjon for oss, er en hard reali-
tet i mange land. befolkningsvekst, 
sammen med finanskrise og kostnads- 
kutt gjør at oppgaveglidning blir ytterst 
aktuelt. Dette er ikke hovedmotiva-
sjonen for satsningen, men oppgave- 
glidning er et verktøy for støtte sam-
svar mellom tilbud og etterspørsel.

Kompetanseheving
Det er avgjørende for oss at oppgave- 
glidningen knyttes sammen med  
overføring av kompetanse, for å kvali-
tetssikre oppgaven. I tillegg satser vi 
også på kompetanseheving for de 

gruppene av ansatte som har kortest 
formell utdanning, for gjennom det å gi 
grunnlag for oppgaveglidning. I løpet 
av våren starter et program for portør-
tjenesten, som har til hensikt å gi dem 
trygghet i forhold til pasienthåndte-
ring. Vi utar beider et kompetanseopp-
legg for kontoransatte som skal styrke 
ferdighetene knyttet til en økende 
digitalisering og elektroniske proses-
ser. 

Oppgaveglidning for Lovisenberg 
Diakonale Sykehus mer fokusert på å 
håndtere de utfordr ingene har i dag og 
mindre rettet mot et frem tidig scenario 
for helsetjenesten. De gode ideene 

kommer fra de ansatte. Min jobb er å 
tilrettelegge og stimulere til endring. 
Det er viktig at ingen skal sitte igjen 
med svarteper, og oppleve at de har det 
reelle ansvaret, men ingen kontroll 
over oppgavene. Det er også viktig å 
passe på at oppgaveglidningen ikke  
går feil vei, for eksempel at leger blir 
 pålagt oppgaver som heller bør  
ivaretas av andre. •

Oppgaveglidning ved 
Lovisenberg Diakonale Sykehus

Lovisenberg Diakonale Sykehus
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Innlegg fra››

Er jobbglidning i helsevesenet svar på 
fremtidas utfordringer?
Er jobbglidning resultat av sykehusenes feilslåtte innsparinger
Kunne ventelisterotet ved Bærum sykehus vært unngått?
Blir legene overbetalte helsesekretærer?

Fagforbundet er LOs største forbund 
med ca 315 000 medlemmer. Fag
forbundet organiserer arbeidstakere 
i kommunale, fylkeskommunale, 
private og offentlige virksomheter. 
Fagforbundet organiserer også 
 arbeidstakere i sykehusene, inkludert 
alle støttefunksjoner.

Jobbglidning betyr overføring av 
arbeidsoppgaver fra en yrkes-

gruppe til en annen. Som sykepleiere  
i Fagforbundet og ansatt i ulike helse-
institusjoner er vi både positive og 
negative til jobbglidning.

 Dersom man ser på arbeidsoppgav-
ene til spesielt leger og sykepleiere i 
sykehus har disse de siste årene grad-
vis forandret seg. Noe er et naturlig 
element i at tidene forandrer seg, men 
noe er et element av hva som kan kalles 
sykehusenes ”feilslåtte innsparing”. 
Noen yrkesgrupper forsvinner i større 
og større grad fra sykehuskorridorene, 
og det er oftere enn før leger og syke-
pleiere som må erstatte arbeidsoppgav- 
ene til disse yrkesgruppene. En mulig-
het ville selvfølgelig være å omgjøre 
utdanningene til leger og sykepleiere 
såpass mye at de blir enda større gene-
ralister, men utdanningene ville da bli 
atskillige mye lengre. Vi tror kvaliteten 
blir mye dårligere. Tall fra Spekter i 
2008 viser at antallet hjelpepleiere og 
helsesekretærer har minsket dramatisk 
de siste årene. Konsekvensene av dette 
er at sekretæroppgaver blir overlatt til 
leger og sykepleiere med den konse-
kvens at de bruker mye tid på arbeids-
oppgaver helsesekretærene kunne ha 
gjort. Legene spesielt blir ”overbetalte 
helsesekretærer” og bruker mindre tid 
på pasientrettet arbeid og mer tid foran 
Pc`n, med IKT-rettet arbeid som de 
faktisk har liten kompetanse på å be-
drive. Tiden som brukes på såkalte 
sekretæroppgaver blir derfor lengre, 
fordi det ikke er innenfor det typiske 
kompetanseområdet for legen eller 
sykepleieren. Når nedbemannings-

prosessene nå står i kø på sykehusene 
kan man bare frykte at problemet blir 
ennå større. En av begrunnelsene for å 
si opp mange av helsesekretærene sies 
fra helseledere å være at det er et bort-
fall av arbeidsoppgaver. Talegjenkjen-
ning gjør at noen sekretæroppgaver 
blir overflødige. Det sies ikke noen om 
all den tid denne innføringen faktisk 
tar, og at det ennå ikke virker som det 
skal. Det er heller ikke slik at dette er 
en arbeidsprosess som gjør sekretær-
ene overflødige, da disse faktisk inne-
har den høyeste kompetansen på IKT 
av helsefagutdanningene. 

Det gjelder ikke bare sekretæroppga-
ver. Med en utradering av hjelpepleier-
gruppen/ helsefagarbeideren ser vi 
også at sykepleierne får alle oppgavene 
rundt pasienten, oppgaver som med 
fordel kunne vært delt med helsefag-
arbeidergruppen, som er gode på det 
nære pasientarbeidet, og som ofte er 
flink ere til hygiene og orden rundt 
pasienten enn sykepleierne. Det blir 
færre å spille på, og som om ikke det er 
nok, skal sykepleierne også drive om-
fattende trening med pasientene, plan-
legging av hjelpemidler for pasientene, 
sosial planlegging og rydde litt opp i 
livet til noen pasienter, osv. Det blir 
også færre fysioterapeuter, ergotera-
peuter og sosionomer og andre yrkes-
grupper. Vi sier ikke at all jobbglidning 
er galt, noen ganger kan man løse 
 manglende kompetanse på den måten. 
OuS har nettopp startet ett prosjekt 
hvor radiografer overtar en del av radio- 
logenes arbeidsoppgaver, som en 
k onsekvens av mangelen på radiologer. 
Ledelsen ved OuS er positive til dette. 

Prosjektet har til nå hatt såpass kort 
varighet at det er vanskelig å si hvor 
vellykket dette er. Dette er innenfor 
fagområde til radiografene og er mulig-
ens med på å gi disse utfordrende 
 arbeidsoppgaver og høyere status.  
Etter hva vi forstår må det vesentlig 
videreutdanning til for å få dette til. Vi 
vil understreke at vi ikke vet nok om 
dette prosjektet, men vil allikevel velge 
å kommentere det som vi gjør.

 En annen konsekvens av å bli pålagt 
for mange oppgaver er at det kan gå 
utover pasientbehandlingen og kvali-
teten på denne. rotet i ventelistene i 
Vestre Viken / sykehuset asker og 
bærum kunne vært unngått dersom 
man hadde hatt nok ansatte helse-
sekretærer. Man kan selvfølgelig si at 
vi ikke har belegg for å hevde dette, 
men vi tillater oss å  stille spørsmåls-
tegn ved det. I etterkant var det vel 
også slik, ifølge hovedtillitsvalgt DNLF 
på stedet Tom Hansen at leger måtte 
bruke verdifull tid på å sikre at pasient-
ene ble innkalt som de skulle.

Vi som er i klinisk arbeid syntes også 
å se en oppgitthet og utbrenthet hos 
leger og sykepleiere over alle disse 
ekstra oppgavene . Faren er vel også 
tilstede for at man går litt lei og mister 
interessene for jobben  når man stadig 
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vekk får arbeidsoppgaver man ikke er 
utdannet til. Oppgaver som man bruker 
tid på, men ikke vil bruke tid på. I følge 
Espen Skorstads bok ”rett person på 
rett plass” blir jobbtilfredsstillelsen og 
trivselen på arbeidsplassen langt større 
om arbeidstakeren får drive med det 
denne kan og er utdannet til. En positiv 
konsekvens av dette kan jo være at 
sykefraværet går ned. Sykefraværet for 
leger er foreløpig relativt lavt, men 
økende. For sykepleiere er sykefra-
været relativt konstant høyt. Vi er 
overbevist om at dette sannsynligvis 
skyldes jobbstress pga økende antall 
oppgaver. Økende bruk av for eksem-
pel helsesekretærer kan frigjøre mye 
arbeidstid for leger og sykepleiere som 
de istedenfor kan bruke til pasienter, 
og dermed minske dette jobbstresset. 
Da kan den eksisterende kompetansen 
brukes på rett sted. Faglig dyktighet 
kombinert med interesse skaper natur-
lig begeistring i arbeidet.

Dersom man skulle drive utbredt 
bruk av jobbglidning ville kostnadene 
øke betraktelig, da dette må jo medføre 
at helseinstitusjoner må bruke mye tid 

på opplæring og videreutdanning av 
personell. Og kostnadsdriverne er 
mange nok i sykehusene fra før av. 
Vikarbruken er enorm i nesten samt-
lige helseinstitusjoner, i stedet for å 
bruke penger på å ha egne ansatte. En 
million kroner fra ekstravaktbudsjett 
ville dekket to hjelpepleierstillinger, 
istedenfor å bruke ukjente vikarer. 

Fagforbundet har alltid vært og er 
svært opptatt av rett person på rett 
plass. Det er rett bruk av ansattes 
 eksisterende kompetanse, og vi vekt-
legger både tverrfagligheten og fler-
fagligheten fordi vi mener det gir god 
kvalitet i pasientbehandlingen. Natur-
lige endringer i utdanningene våre og 
arbeidssituasjonen er ikke unaturlig 
fordi vi får andre behov og  tiden 
 endrer seg. Det behøver ikke bety man 
skal satse på at få yrkesutøvere gjør 
manges oppgaver.  •

Faggruppen sykepleiere i Fagforbundet
Iren M. Luther
Axel Hjertstrøm
Anne Mabel Nybakk
Knut Harald Eriksen
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Det finns en läkarbrist inom flera 
specialiteter men generellt finns 

ingen brist utan snarare arbetsupp-
gifter som hindrar läkare från att möta 
patienter och göra de medicinska be-
dömningar som gör vården säker och 
effektiv.

revisorerna i region Skåne har i år 
granskat läkarnas produktivitet och 
kommit fram till att det finns stora skill-
nader mellan kliniker och verksamheter.

Deras slutsats är att produktivitets-
frågan bör få starkare fokus och att det 
behövs jämförbara mål för läkarnas 
produktivitet.

utmärkt, de flesta läkare är skolade 
och tränade i kliniskt arbete men ägnar 
allt mindre tid till detta. utvecklingen 
går mot att läkare gör alltmer adminis-
trativt jobb framför datorn. Dokumen-
tation, kvalitetsregistrering, insamlandet 
av relevant journalmaterial och 
 aktuella undersökningsresultat kostar 
i kombination med dåliga IT-system 
massor av läkartid.

Sjukvårdsledningar försöker  
kompensera svinnet med att överlåta 
 läkares arbetsuppgifter till andra 
 personalkategorier. Det sker en 

uppgiftsglidning (eng taskshifting)  
av inte bara diagnostiska moment som 
endoskopier och röntgenundersök-
ningar utan också medicinska behand-
lingar som aborter och förskrivning av 
läkemedel.

En säker och ändamålsenlig 
uppgiftsglidning behövs och är av 
godo men det är kvalitén som skall 
vara drivkraften.

Specialiserad diagnostisk personal 
kan, med väl avgränsade och definier-
ade uppdrag, förbättra undersöknings-
kvalitén, men arbetsuppgifter som 
infattar bedömning måste åtföljas av 
ett tydligt ansvar.

Fler involverade i diagnostiken och 
behandlingsförloppen kan innebära en 
säkerhetsrisk och det är viktigt att 
läkaren som ska väga undersöknings-
resultaten och ta ansvar för slutsatsen 
inför patienten, kan lita på undersök-
ningen.

Uppgiftsglidning måste innebära  
lika bra eller bättre säkerhet och 
argumenten skall inte vara bespar
ingar eller läkarbrist utan patient
nytta och styras av den medicinska 
verksam hetens behov.

I läkarkåren finns inga motsättn-
ingar mot teamarbete utan läkare vill 
ha ett gott samarbete med olika perso-
nalkategorier där envar bidrar med  
sin kompetens.

Mötet mellan patient och läkare är 
det centrala i sjukvården och en effekt-
ivisering av sjukvården idag kräver en 
prioritering bland läkares arbets-
uppgifter och en inventering av vad 
andra personalkategorier kan göra för 
att underlätta och stödja patient/ 
läkarmötet.

Uppgiftsglidning från läkare till 
annan personal skall innebära 
 läkares avlastning från rutinarbets
uppgifter. Effektivt vore att läkarse-
kreterare övertog mer dokumentation 
och journalhantering, att undersköter-
skor assisterade patient/läkarmötet 
och att sjuksköterskor tog delegerat 
ansvar för läkarledda medicinska 
processer.

Sjukhusläkarföreningen vill driva en 
politik för hur sjukvården och läkarin-
satserna kan effektiviseras för att 
läkarna ska hinna möta patienterna.  •

Skälet för uppgiftsglidning ska vara förbättrad 
vårdkvalitet och inte patientfarliga besparingar

Av Marie Wedin

Foto: Johan A
ckerm

an

•  Den senaste tidens diskussion om läkarbrist och behovet  
av att utbilda fler läkare är intressant av flera skäl

•  Internationella jämförelser visar att Sverige har en rekordhög  
läkartäthet med en läkare per 277 invånare

•  Däremot förefaller vi ha en låg produktivitet med 824 konsultationer 
per läkare och år medan genomsnittet för hela OECD är 2511

››

Marie Wedin er nåværende ordförande (President) i den  svenske legeforen- 
ingen. Hun er tidlig ere mangeårig leder for Sjukhusläkarföreningen, den 
svenske Overlegeforen ingen. Sammen med delegasjonen fra Of har vi 

sammen deltatt på mange møter i den europeiske overlegeforeningen 
AEMH, hvor oppgaveglidning har vært tema. Det er helt åpenbart at det er mindre 

hierarki og mer flat struktur i Norden og Storbritannia enn i resten av Europa. (Redaksjonen)
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Vores udgangspunkt er, at opgave-
glidningen skal være til gavn for 

sundhedsvæsenet og for patienterne, 
og det skal opfattes meget bredt. Det 
kan godt være til gavn for patienterne, 
at en faggruppe får mere ansvar i det 
daglige og derved større arbejdstil-
fredshed. Glade medarbejdere er gode 
medarbejdere, og det kommer patient-
erne til gode. Det kan også være til gavn 
for patienterne, at de indbyrdes rela-
tioner mellem faggrupper bliver bedre, 
at patienterne simpelthen skal møde 
færre medarbejdere, eller at behand-
lere bliver mindre stressede, fordi de 
får mindre skrivebordsarbejde.

Vi ser opgaveglidning som et nød-
vendigt og spændende projekt, der 
godt må være ambitiøst, og som skal 
handle om langt mere end den for-
kætrede ordinationsret. Men der må 
aldrig blive tvivl om, hvem der har 
behandlingsansvaret for en patient, og 
det er vores bekymring med den kon-
krete model for kliniske ekspertsyge-
plejersker, som sygeplejerskerne har 
fremlagt, og som beskrives i dette til-
læg. Den betyder nemlig en ændring af 
ordinationsretten, og det vil sige en 

ændring af det entydige behandlings-
ansvar for patienten.

Den voksende gruppe af kronikere er 
blevet nævnt som en patientgruppe, 
hvor andre f.eks. kunne overtage 
 ansvaret for medicineringen. Men 
kronikere er patienter med komplicer-
ede medicinske problemstillinger, fordi 
de næsten altid fejler flere forskellige 
ting og får flere forskellige lægemidler. 
Hvis man ændrer doseringen af det 12. 
præparat, skal man også have forstand 
på, hvad der skal ske med de andre 11, 
og det kræver en viden, som normalt 
kun læger med den lange medicinske 
uddannelse har.

Denne usikkerhed er ikke til gavn  
for patienten, og de udenlandske erfar-
inger viser netop, at det kræver store 
bureaukratiske manualer at styre disse 
nye kunstige faggrænser for behand-
linger, der hele tiden udvikles. Erfar-
inger fra uSa viser også, at det er en 
glidebane, hvor der nogle steder er 
skabt usikkerhed om, hvorvidt det er 
en læge eller en sygeplejerske eller et 
blandingsprodukt, som patienten  
møder. Vi bør undgå denne udvikling 
og i stedet forstærke brugen af det 

udmærkede instrument, som vi alle-
rede har i den danske lovgivning, der 
giver adgang til udstrakt delegation af 
opgaver. Vi kan komme meget længere 
ved at definere muligheder for ramme-
ordinationer, kompetencer for ændring 
af medicin, omlægning af arbejdsgange 
ved undersøgelser og kontroller etc. 
Dette tillæg bringer en række gode 
eksempler.

Der er mange myter om opgaveglid-
ning i sundhedsvæsenet. Tillægget til 
ugeskrift for Læger, som du sidder 
med, punkterer nogle af dem. Også 
myten om, at der ikke finder opgave- 
glidning sted herhjemme. Der er  
rigtigt mange gode eksempler på, at 
det sker. Så godt. Nu kan vi komme 
videre på et oplyst grundlag, og fat det 
nu: Vi vil gerne videre, og vi vil gerne 
have mere opgaveglidning i sundheds-
væsenet. •

Se link 
http://www.ugeskriftet.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/UGESKRIFT_FOR_LAEGER/TIDLIGERE_ 
NUMRE/2009/UFL_2009_26/UFL_2009_171_26_2159_8

Vi ønsker mere opgaveglidning

Det skal stå lysende klart, at vi læger ønsker mere fart på 
opgaveglidning og -flytning i sundhedsvæsenet, og vi går 

ind til opgaven sammen med regeringen og regioner-
ne og de andre faggrupper med et helt åbent sind. 
Der er gode faglige grunde til, at vi  flytter opgaver  

mellem faggrupperne, og der er gode praktiske grunde  
i manglen på kvalificeret sundhedspersonale.

›› Av Lisbeth Lintz, formand for Yngre Læger, medlem af Lægeforeningens bestyrelse

Artikkelen fra 2009 er trykket med tillatelse fra Ugeskrift for Læger og artikkelforfatteren.
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Lederutvalget i Norsk overlegeforen - 
ing arrangerte 23. november 2011 et 

spennende seminar i ledelse som blant 
annet tok opp temaet med stadig større 
aktualitet i sykehus.: Jobbglidning. 
avdelingsoverlege Einar Vigeland fra 
radiologisk avdeling Sykehuset i Vest-
fold, spesialrådgiver Turid Langli ved 
klinikk for diagnostikk og intervensjon 
OuS, samt Thomas Zilling, leder av 
Sjukhusläkarföreningen var invitert til å 
holde foredrag om dette temaet.

Jobbglidning blir definert som en 
omfordeling av oppgaver satt i system 
for å optimalisere bruk av personal-
ressurser i en enhet, for eksempel en 
sykehusavdeling. Man kan dele dette i 
horisontal glidning, hvor oppgavene 
overtas av en annen yrkesgruppe med 
like lang utdanning og vertikal glidning, 
der arbeidsoppgaver overtas av en 
yrkesgruppe med kortere utdanning.

Einar Vigeland viser til forandringer i 
oppgavefordeling mellom radiologer 
og radiografer på 90- tallet i Storbri-

tannia etter at det ble personalmangel 
innen radiologi. Det ble opprettet 4 
typer ”practitioner”, organisert videre-
utdanning og etablert sentrale ret-
ningslinjer i forhold til delegasjon av 
oppgaver, samt ansvarsrollen. Målet 
var å øke jobbtilfredshet samt kompe-
tanse. Dette førte til en debatt mellom 
radiografer og radiologer med til dels 
sterke reaksjoner. Vigeland beskriver 

så legegruppen med sin profesjonelle 
arketype; vi er sosiologenes favoritt-
profesjon som en av de klassiske profe-
sjoner blant Teologi – Juss - Medisin. 
Medisin hadde sin ”Golden age” 
 mellom 1940-1970, med integrering  
av naturvitenskap og teknologi. Så ble 
hjelpeyrkene opprettet ved økt behov  
i helsevesenet og førte til at yrkes-
gruppene fikk sin egen profesjons-
identitet. Vigeland tar opp arbeidet til 
professor i sosiologi andrew abbott 
som har skrevet mye om rollen til de 
forskjellige profesjonene. abbott be-
skriver at den mest sentrale egenska-
pen ved en profesjon er kontroll over 
kunnskap og dens anvendelse. Han 
bruker begrepet jurisdiksjon om en 
profesjons kontroll over et yrkesom-
råde og arbeidsoppgaver. utviklingen 
av profesjoner er resultat av konkur-
ranse og kamp om jurisdiksjon. Krav 
om jurisdiksjon over arbeidsområder 
kan framsettes på forskjellige arenaer: 
Det offentlige rom, i statsadministra-
sjonen eller lovverket og på arbeids-

Jobbglidning over profesjonsgrensene
– klare for nye løsninger?

Av Marieke Claessen, styremedlem Of

Er forskyvning av arbeidsoppgaver mellom profesjoner en naturlig utvikling som resultat av  
teknologisk og medisinsk utvikling og stadig økende behov for medisinske tjenester, eller er 
det et resultat av at legene taper i autonomi, anseelse og herredømme over egen profesjon?  
Vil vi bli sittende med ansvaret for hva andre yrkesgrupper utfører på våre vegne, eller skal nye 
utøvere ha selvstendig profesjonsansvar? Vil opplæring av nye grupper gjøre det vanskeligere 
for LIS-legene å få nok prosedyrer i sin spesialisering? 

››
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plassen. Jobbglidning kan da bli sett på 
som et kompromiss mellom tilgrens-
ende profesjoner hvor den dominante 
profesjonen låner ut deler av sin kunn-
skapsbase til en annen profesjon. Til 
slutt viser Vigeland til resultater av et 
intervju som ble foretatt blant 9 leger 
angående jobbglidning. De hadde  fokus 
på økende arbeidspress og  svekkende 
motivasjon som begrunnelse for jobb-
glidning, men man la stor vekt på lege-
identiteten og faglig kvalitet. Det er 
legene som har helhetlig kunnskap, 
klinisk erfaring og ansvar for pasient-
behandlingen. For LIS- legene er det 
særlig viktig å beholde tilgang til prose-
dyrer som ledd i utdanningen og man 
kan se for seg problemer med konkur-
ranse om ressurser til opplæring. Einar 
Vigeland konkluderer at rolleutvidelse 
og jobbglidning er kommet for å bli, og 
at de forskjellige profesjonsinteresser 
bør bli blandet inn i prosessen.

Turid Langli forteller om start av 
 videre utdanning for sykepleiere på 
uiO i år til ”Nurse Practitioner”. 
 Europa og uSa har allerede mange års 
erfaring med dette. Det er flere profe-
sjoner som per i dag har fordelt sine 
oppgaver blant forskjellige yrkes-
grupper. Psykiatri, fødselshjelp og 
kardiologi for eksempel. Den tekno-
logiske utvikling i medisin stiller nye 
krav hvor rollene endres og man kan se 
behovet for en ny organisering og for-
deling av oppgavene. Hva kan vi oppnå 

med jobbglidning? Det blir økt kapasi-
tet til pasientbehandling med kortere 
ventetid mens kvalitet og service blir 
opprettholdt. For ansatte kan dette 
føre til bedre fagkvalitet og arbeids-
miljø samt frigjøre tid til forskning. 
Turid Langli viser så til en studie som 
foregår på OuS-arN (avdeling radio-
logi og nukleær medisin). Studien ble 
satt i gang etter at arbeidsbelastning 
for radiologer ble alt for høy. 300  
bilder ble beskrevet av radiografer  
opp mot ”gull standard” fra dr. med. 
radiolog. Kvaliteten var bra nok og man 
bestemte seg for å overføre en dedikert 
gruppe oppgaver til radiografer. En ny 
studie overfører beskrivelse av ultra-
lydopptak til radiografer. Studien skal 
publiseres i år. Langli konkluderer at 
man må våge å se ting annerledes for  
å oppnå bedre kvalitet på pasient-
behandling.

Thomas Zilling tar opp temaet med å 
vise til utviklingen i Tyskland. Pga 
store rekrutteringsproblemer blant 
legene har man satset på ”task shift”. 
På store sykehus i Tyskland er 11,4 % av 
legestillingene ikke besatt og man ser 
samme utvikling i Sverige. I 2009 var 
det 6.000 leger i alderen fra 60-64 år 
med 35 % kvinneandel og 3.845 leger i 
alderen 30-34 år med 60 % kvinne-
andel. Etterspørsel av leger blir etter 
hvert også avhengig av økonomi og 
satsning i politikken. Ved god økonomi 

og oppbygging av helsevesenet blir det 
et underskudd på leger i fremtiden. 
Men det er flere begrunnelse for jobb-
glidning enn ”legebrist”. Det skal øke 
tilgjengelighet til helsetjenester, av-
laste legene i hverdagene sine og man 
kan spare penger. Så ser man at det 
oppstår flaskehalser for noen pasient-
grupper. Det blir for eksempel behov 
for utdanning av egne kolonoskopister/
endoskopister som man har tenkt å få 
gjennom en 2 års utdanning. LIS -leger 
står på barrikadene på grunn av be-
hovet for praksis i utdanningsløpet. 
Fagforeninger har ikke tatt stilling til å 
sikre utdanningstilbud for LIS legene. 
Zilling viser også til dilemmaet som 
oppstår ved å etablere ”lättviksdoktor” 
eller ”Physician assistant”. Hvordan 
forholder denne gruppen seg til opp-
gavene sine når de ikke skal ha det 
medisinske ansvaret. Han konkluderer 
med at jobbglidning bør føre til bedre 
kvalitet og ikke til pasientfarlige be-
sparinger!

Diskusjonen i ledergruppen i etter-
kant av foredragene handlet særlig om 
kvalitet og ansvarsrollen. Overlege-
foreningen bør tenke ut hvordan man 
kan fordele oppgavene annerledes og 
bør være pro-aktive i prosessen om 
jobbglidning. blir det jobbglidning 
uten ansvarsglidning? Skal legene 
fremdeles sitte med det overordnede 
ansvaret for faglig kvalitet? blir det 
vanskelig å holde kontroll over hvor-
dan andre yrkesgrupper utfører sine 
oppgaver? Ledelsen bør jobbe med 
kvalitets systemer og opplæring slik a 
t ansvaret også kan delegeres til andre. 
For LIS leger blir det viktig med 
 mengdetrening i prosedyrer fordi det 
er fremdeles legene som får ansvaret 
ved patologi og når ting virkelig går 
galt. Det vises for eksempel til intuba-
sjon prosedyren som utføres av både 
sykepleiere og leger, så det er viktig  
å holde fokus på kvalitet også i øye-
blikkelig hjelp situasjoner.  •

Se fulltekst av masteroppgave skrevet av Einar Vigeland ved UiO, Helseledelse og helseøkonomi.
http://www.duo.uio.no/sok/work.html?WORKID=105311 



OVERLEGEN 1-201220

Samhandlingsreformen gjør imidlertid at Statsbudsjettet 
for 2012 kan sies å markere et tidsskille. For første gang i 

Norge innføres kommunal medfinansiering for innleggelser 
og konsultasjoner innenfor medisinske DrG-er og betalings- 
plikt for utskrivningsklare pasienter. Prisen i den kommu-
nale medfinansieringen er satt til 20% av DrG-pris. Prisen 
kommunene må betale for å ha utskrivningsklare pasienter 
liggende i sykehusene er satt til kr 4000 per døgn. I etter-
kant av innføringen av disse ordningene får kommunene 
plikt til å etablere døgntilbud for øyeblikkelig hjelp. Psykisk 
helsevern og rus er ikke omfattet av de økonomiske virke-
midlene så langt. Det har vært strid rundt endringene som 
gjøres i forbindelse med Samhandlingsreformen. I det 
 følgende skal jeg derfor kort diskuterer tre forhold:

1)  Hvilke pasienter er det sannsynlig at kommunene klarer å 
hindre innleggelse av?

2)  Hva innebærer ”øyeblikkelig hjelp”-tilbud i kommunene?
3)  Hva er effektene for sykehusene og burde implementer-

ingen av Samhandlingsreformen skjedd på en annen 
måte?

Hva kan kommunene klare?
Flere forutsetninger må være oppfylt for at det skal være 
rasjonelt å flytte større deler av pasientbehandlingen til 
kommunene. De to viktigste er kanskje at det må være lønn-
somt for kommunene og at den medisinske kvaliteten for 
pasientene ikke forringes. På begge disse områdene har vi 
lite informasjon, men som et lite eksperiment lot jeg 5 leger; 
2 fastleger, 2 indremedisinere og en universitetsansatt; gå 
gjennom DrG-lista og merke av hvilke diagnoser de mente 
kommunene med rimelig grad av sikkerhet kunne hindre 
innleggelse av med dagens teknologi og kunnskap. 

Her følger hoveddiagnosegruppene der legene ikke mente 
det var realistisk at kommunene kunne forbygge innleggelser:
• HDG 9 Hud
•  HDG 10 Indresekr., ernæring, stoffskifte 
•  HDG 16 Sykd i blod, blodorgan og immunforsvar 
•  HDG 18 Infesiøse og parasittære sykdommer 
•  HDG 21 Skader og forgiftninger
• HDG 22 Forbrenninger
• HDG 24 Signifikant multitraume

Statsbudsjettet for 2012 
– effekter for spesialisthelsetjenesten

Det er planlagt en generell vekst i aktiviteten i spesialisthelsetjenesten fra 
2011 til 2012 på 1,4 %. Den sterkeste veksten forventes for poliklinisk  
aktivitet innen rus, psykisk helsevern, laboratorier og radiologi. For 
 pasientbehandling som omfattes av ISF-ordningen planlegges en vekst 
på 1,1 %. Til fradrag fra dette kommer imidlertid en forventet vekst i  
kommunene som følge av nye lokale tilbud, på 0,8 %. Forventet vekst i 
de somatiske sykehusene er med andre ord på 0,3 %. Som tidligere år, 
finansieres den økte veksten med 80% av gjennomsnittskostnaden. Med 
unntak for omleggingene som skjer i forbindelse med Samhandlingsre-
formen, følger statsbudsjettet retningen fra de siste årene med satsing 
på rus og psykisk helsevern og lav vekst for somatiske helsetjenester. 

Professor Terje P. Hagen, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo››

Overlegen har invitert Hagen til å forklare sykehusenes reelle vekst i 2012.  
Artikkelen viser at sykehusene har betydelige problemer også i 2012. (Red.)
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Her er HDG-er der kommunene kan forebygge en del  
innleggelser: 
• HDG 4 Sykd i åndedrettsorganene 
• HDG 5 Sykd. I sirkulasjonsorganene 
•  HDG 12 Sykd. I mannlige kjønnsorgan 
•  HDG 13 Sykd. I kvinnelige kjønnsorgan 
•  HDG 23 Faktorer som påvirker  helsetilstanden (rehabilitering)
• HDG 30 Sykdommer i bryst

De viktigste diagnosene der kommunene kan forhindre 
innleggelse er disse:
• Rehabilitering
• Lungebetennelser
• Hjertesvikt
• KOLS
• Palliasjon 
Oppsummeringen viste at potensialet var relativt lite, 
 kanskje 8-12% av innleggelsene innen medisinske diagnoser 
kunne forhindres. Da var alle innleggelser innen de aktuelle 
diagnosene inkludert, for eksempel alle innleggelser av 
hjertesviktpasienter. Dette er neppe en realistisk forut-
setning. 

Den økonomiske effekten i form av mindre innbetaling 
gjennom kommunal medfinansiering hvis kommunene 
klarer å hindre disse innleggelsene er 450 – 550 mill kroner. 
For en gjennomsnittskommune betyr det ca 1,2 mill kroner 
på år. Spørsmålet er da: Lønner det seg for kommunene å 
satse? Neppe, om dette var hele historien.

Ø-hjelpstilbud i kommunene
Samhandlingsreformen omfatter imidlertid flere virke- 
midler. Et av disse er en gradvis innføring av en ordning 
med kommunale døgntilbud for øyeblikkelig hjelp. Fra 2016 
blir det plikt for kommunene å ha et slikt tilbud. Dette er en 
oppgaveoverføring fra helseforetakene til kommunene og 
midler skal gradvis tilføres kommunene fra regionale helse-
foretak i perioden 2012–2015. Finansieringsmodellen inne-
bærer at midler flyttes fra regionale helseforetak til kommu-
nene, dels etter søknad og dels som en fast ramme fordelt 
etter objektive kriterier. beløpet som overføres i opptrapp-
ingsperioden forutsettes innlemmet i rammetilskuddet til 
kommunene fra 2016. Overføringen fra helseforetakenes 
budsjetter i 2012 er relativ liten, 131 mill kroner. Men det gir 
et virkemiddel i tillegg til kommunal medfinansiering og 
som virker i samme retning. De fleste kommunene plan-
legger nå ø-hjelpstilbud i form av akuttsenger ved syke-
hjemmene. 

Effekter for sykehusene
På bakgrunn av min uformelle undersøkelse er det ikke 
grunn til å forvente særlig reduksjon i innleggelser på kort 
sikt. På lengre sikt, 3-4 år, er effektene mer usikre. Spørs-
målet er likevel: burde en ha startet annerledes? Kunn-
skapsgrunnlaget på dette feltet er svakt og det er nærlig-
gende å anbefale utprøving av prototyper på samme måte 
som det gjøres i uSa i f m Obamas helsereform. Hvis en 
ikke vil eksperimentere, så burde en valgt kommunal 
 medfinansiering på et område der kommunene har eller  
kan skaffe seg kompetanse i løpet av kort tid. rehabilitering 
er et slikt område. •

StatSbudSjettet 2012 
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Det var riktig av staten å overta sykehusene i 2002.  
Like riktig er den kommende samhandlingsreformen 

mellom sykehus og kommuner. Men vi kan ikke stanse der.
Neste skritt må bli full integrering mellom spesialist- og 

kommunehelsetjenesten - for pasientens skyld.
Vi har et godt helsevesen her i landet, og etter seks år som 

styreleder i Helse Midt-Norge ser jeg markant fremgang på 
sentrale områder: Vi behandler flere pasienter enn tidligere 
og kan tilby bedre kvalitet i helhetlige forløp. Samtidig er vi 
blitt flinkere til å kommunisere internt og eksternt. Og ikke 
minst har vi fått økonomien i balanse. En meget viktig for-
pliktende fremtidsplan (Strategi 2020) er også vedtatt etter 
en omfattende demokratisk prosess. Dessuten har vi bygd et 
av Europas beste universitetssykehus for én milliard kroner 
under budsjett!

Mangler åpenhet 
Vi mangler altså ikke gode resultater. Likevel møter både 
Helse Midt-Norge og andre helsemyndigheter klager og 
misnøye i stort monn. Hvorfor? Ett svar er at vi ikke har  
tatt tilstrekkelig ansvar for å forankre sykehusreformen og 
informere om det vi lykkes og mislykkes med. Det siste er 
vanskeligst fordi det krever en ydmykhet helsevesenet ikke 
har tradisjon for. Selv om utviklingen går i rett retning,  
med reell brukermedvirkning og ulike samarbeidsarenaer, 
mangler vi fortsatt åpenhet og lar ikke kritikerne få komme 
godt nok inn i våre «rom». altfor mange selvtilstrekkelige 
og autoritære holdninger henger fortsatt igjen i sykehus-
korridorene og andre deler av Helse-Norge.

Slå sammen alt helsevesen

Av Kolbjørn Almlid››

•  Vi trykker her en kronikk tidligere styreleder i Helse Midt-Norge  
hadde i Aftenposten 29. november 2011

•  Signalene som kommer her er viktige selv om de ikke er ferdig utarbeidet.
•  Skal kommunene eie RHF-nivået eller er det de lokale foretakene de 
skal eie? Skal evt RHF-nivået bort?

•  Er det gitt at dette delte eierskapet vil gi mindre støy, eller vil det heller 
gi ansvarspulverisering hvor 435 kommuner skylder på stat og stat 
skylder på kommunene?

•  Egenkapitalen i sykehusene er redusert med over 30 % siden 2002 da 
staten overtok fra fylkene. Skal kommunene nå etterfylle denne egen-
kapitalen etter at staten har forbrukt den?  Har kommunene kapasitet 
til å være med å fylle opp denne kapitalen?

•  Denne kronikken må sees sammen med de endringene som HOD har 
foreslått i loven om helseforetak før evalueringen av RHF modellen  
Stortinget har etterspurt er gjennomført?

•  Almlid har fulgt opp kronikken med et intervju i Aftenposten 9. februar 
hvor han sier ministeren er uklar og vinglete i styringen av sykehusene

•  Så vidt Overlegen har brakt på det rene er det bare en eneste lege 
blant de eieroppnevnte styrerepresentantene i de 4 RHF-ene. Den 
samme legen har forskningskompetanse, ellers er også denne  
kompetansen fraværende. (Redaksjonen)
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Systemendringer påkrevet 
Ingen regjering eller helseregion kan i lengden leve med all 
den støyen og ansvarspulveriseringen som i dag hefter ved 
spesialisthelsetjenesten. betydelige systemendringer er 
derfor påkrevet. Mitt forslag er å innføre en «totalmodell», 
som integrerer både spesialist- og kommunehelsetjenesten 
på regionalt nivå. Dette innebærer at eierskapet til helse-
tilbudene blir forvaltet av stat og kommune i fellesskap  
med ett styre og én habil administrasjon. Denne nye helse-
regionen får det samlede ansvaret for alle pasientforløp  
- fra hjemmet til universitetssykehuset. Her inngår logis-
tikk, transport, utstyr og alt som skal til for å levere like-
verdige, tilgjengelige helsetjenester av høy kvalitet.

Fellesstyring 
En slik fellesstyring på et av samfunnets aller viktigste om-
råder gjør det mulig å komme bort fra dagens uholdbare 
tilstander, der «nivåene» peker på hverandre for å fraskrive 
seg ansvar. Samtidig vil opplegget gi en helt annen politisk 
tyngde fordi det blir representativt sammensatt av både 
kommunale og regionale politikere. Styringslinjene til og  
fra sentrale helsemyndigheter kommer også til å bli langt 
ryddigere. blant mye annet vil vi slippe traurige diskusjoner 
om hva som er «den beste størrelsen» på kommuner og 
sykehus.

Før staten overtok spesialisthelsetjenesten for ti år siden, 
hadde vi 19 ulike fylkestjenester. Dette var uakseptabelt 
fordi helsetilbudene ikke var begrunnet i likeverdighet.  
Da staten ble eneeier, var det primært for at spesialisthelse-
tjenesten skulle henge sammen. basis var Stortingets helse-
politikk. Så skulle foredlingen foregå i Helsedepartementet, 
mens regionforetakene bearbeidet og distribuerte politikken, 
før den ble satt ut i livet av helseforetakene (sykehusene). 
Denne styringsformen var ment å være robust og ubrutt 
med signaler i begge retninger. Etter mange år i systemet er 
det min påstand at dette har fungert bedre enn mange tror. 
Med et flertall av politikere i både region- og foretaks-
styrene, kan vi heller ikke snakke om noe demokratisk 
 underskudd.

Primærkommunene 
Men igjen: Helsestyringen må forandres, og da bør primær-
kommunene (ikke fylkeskommunene) være aktive medeiere 
i spesialisthelsetjenesten. Denne ordningen vil også gi langt 
bedre muligheter for et likeverdig helsetilbud i kommunene. 
I dag er dette umulig fordi 430 kommuner - trass i lover og 
forskrifter - følger sine egne helseopplegg avhengig av høyst 
ulik økonomisk styrke. Helsetilbudene er dessverre også 
hemmet av store kompetanseforskjeller fra kommune til 

kommune. resultatet er at altfor mange pasienter havner 
mellom «nivåene», det statlige og det kommunale. Sam-
handlingsreformen vil avhjelpe dette, men bare et stykke  
på vei.

Pasientens stemme 
Nå innbiller ikke jeg meg at pasienter flest er levende opp-
tatt av hvem som skal eie fremtidens helsetjenester. Det som 
teller er at de får den behandlingen de mener å ha krav på. 
Men pasientens stemme blir stadig sterkere. Nettopp derfor 
må vi tilstrebe styringsformer som innretter helsetilbudene 
på en annen og bedre måte enn i dag. Vi må bevege oss 
 videre fra sektorsamfunnet, der «det offentlige» definerte 
hvordan det skulle fungere for oss alle.

Dette betyr at vi bør tåle langt mer innsyn og kritisk blikk 
fra stadig mer utålmodige og innsiktsfulle pasienter - som 
med loven i hånd kan kreve mer. De som helst vil bevare det 
bestående, vil kanskje hevde at vi er på avveie, og det får 
være måte på å overlate definisjonsmakten til pasientene. 
Til dem vi jeg si: umulig! Vi kommer aldri tilbake til den 
gamle tid med sine beskyttende forvaltningsgrenser. •

Lenke til HODs forslag til endring av foretaksloven:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoerin-
ger/hoeringsdok/2011/horing-av-forslag-til-endringer-
i-helsef.html?id=667743
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undertegnede hadde et times møte 
med Stener (de fleste kaller ham det) 
hvor vi litt ustrukturert (men enga-
sjert) berørte ulike forhold innen syke-
hussektoren. 

Hvilke erfaringer har du gjort deg  
som leder av Helse Bergen og hvilken 
ledelsesfilosofi har du?
Å lede sykehus er en krevende, men for 
meg en svært motiverende og flott 
utfordring. På fellesskapets vegne får 
en ansvar for et samfunnsoppdrag som 
er svært viktig, man vil derfor alltid være 
i søkelyset – på den ene eller den annen 
måte. Jeg tror på en tydelig, men venn-
lig stil, dialog med alle grupperinger er 
viktig. Jeg mener at et sykehus må 
fremstå med åpenhet og verdighet, det 
skaper trygghet for pasientene. Vi må 
unngå at det oppleves som en kamp-
arena mellom motstridende interesser 
i sykehuset, det er alltid pasientens 
trygghet det skal handle om. Et godt 
samarbeidsklima skaper motivasjon og 
konsentrasjon om det faglige, pasienten 
kommer i sentrum.

Et grunnleggende element i all min 
lederfilosofi på sykehus er knyttet til at 
medisinsk prognose og prioritering må 
styre de overordnede beslutningene.  
Eksempelvis må god prioritering gi seg 
utslag i at pasienter med rett til nød-
vendig helsehjelp håndteres anner-
ledes enn de med rett til annen helse-
hjelp og førstnevnte kategori må ha 
kortere ventetid. utfordringen vil ofte 
være å endre ressursbruken mellom 
klinikker/avdelinger med korte vente-
tider versus enheter med lengre vente-
tider; det skaper lett uro og motstand i 
organisasjonen. Men igjen; god medi-
sinsk vurdering av prognose og be-
handlingseffekt må ligge i bunn for 
ressurstildelingen.  

Mange leger mener at økonomihensyn 
er blitt for dominerende i hverdagen, 
hva skal være avgjørende for beslut-
ninger i sykehus; økonomiske eller 
medisinske vurderinger?
Her er legen i meg klar. På individnivå 
må medisinske vurderinger basert på 
etablert kunnskap til syvende og sist 
være avgjørende for hvordan pasienter 
håndteres. La meg likevel tilføye: Gode 
vurderinger og beslutninger på over-
ordnet systemnivå skal ideelt sett 
 resultere i at motsetning mellom 
 økonomi og medisin ikke oppstår ved 
behandlingen av den enkelte pasient.  
Likevel vil nok mange oppleve det slik 
at økonomiske hensyn dominerer på 
overordnet nivå og begrenser de fag-
lige mulighetene. Nettopp derfor har 
jeg den lederfilosofien jeg har; gode 
prioriteringer er aller viktigst når det 
er ressursknapphet, og man ikke kan 
gjøre alt.

Oslo universitetssykehus (OuS) har 
preget mediabildet den senere tid. Det 
er liten tvil om at dette er omstillings-
prosjekt som er unikt både i størrelse 

Som adm. direktør av Helse Bergen og styreleder ved Oslo universitets- 
sykehus har Stener Kvinnsland en sentral plass i det norske helsevesenet. 

Mange er derfor interessert i hva han mener om ulike problemstillinger  
i spesialisthelsetjenesten, og det har vært ønskelig å få til et intervju 

med ham i Overlegen.  Han har vært leder i 25 år på ulike nivå 
 siden han i 1987 ble avdelingssjef ved kreftavdelingen i Trondheim 
og professor samme sted. Hans forskningsinnsats har for øvrig 
vært betydelig; noe som gjenspeiles i ca. 130 publikasjoner.

››

Stener Kvinnsland 
– møte med en engasjert sykehusleder

Det vil stilles store krav 
til fremtidens spesialist-
helsetjenester og dens 
evne til omstilling

Stener Kvinnsland

Intervju ved overlege dr. med. Kjell Vikenes, nestleder Overlegeforeningen



•

og kompleksitet her hjemme. Kritikken 
har vært sterk ikke minst fra legene i 
OuS. Det har gått både på prosessen, 
manglende konsekvensanalyser, ned-
bygging av fagmiljøer og redusert kva-
litet på helsetilbudet til befolkningen.  

Mange ble overrasket over at du gikk 
inn som styreleder i OUS samtidig som 
du er leder av Helse Bergen, hva har 
du å si til det?  
Det var etter en nøye overveielse jeg sa 
ja til anmodningen, og hovedgrunnen 
er nok at jeg mener jeg har noe å bidra 
med. Lang erfaring som sykehusleder, 
også i innen sykehusene i Oslo, gjør det 

dessuten lettere raskt å komme inn i 
sakene. Helse bergen er på mange 
måter også kommet mer på skinner 
slik at presset på meg som leder er blitt 
noe mindre. Samtidig er det ansatt en 
erfaren og velkvalifisert adm. direktør 
som tar seg av den daglige drift.  Så 
langt har arbeidspresset vært hånd-
terbart. 

Jeg ser at noen er opptatt av mulige 
habilitetsproblemer, men i utgangs-
punktet skjer jo ressursfordelingen på 
regionalt nivå, og fordelingen er rimelig 
forutbestemt i henhold til Magnussen 
utvalgets nøkler. Jeg tror derfor ikke 
dette blir et problem, men dersom tvil 

skulle oppstå i enkelte saker, så vil jeg 
uansett ha muligheten til å melde meg 
inhabil.

Hva ser du som hovedproblemene  
ved OUS?
Det aller viktigste er raskt å få kontroll 
på driftsøkonomien samt å få til en 
felles forståelse av utfordringsbildet.  
Dialogen med bl.a. legegruppen har 
ikke vært god nok og må bedres, men 
her er det nok nødvendig at begge 
parter tenker gjennom virkemidlene. 
Omstillingens størrelse krever også at 
man tar seg nødvendig tid og sikrer 
skikkelig faglig drift i påvente av 
”drømmeslottet” som ligger et godt 
stykke frem i tid. Kontakten med fag-
miljøene må bli vesentlig bedre slik at 
man får med seg den viktige erfaring 
og kunnskap som ligger der når de mer 
overordnede beslutningene tas. Videre- 
utvikling av aker sykehus vil også være 
viktig.

Jeg er ikke i tvil om at om noen år vil 
OuS bli et kjempemessig sykehus med 
sterke og solide fagmiljøer, men det vil 
være en krevende tid før man er der.

Det har vært etterlyst mer omstillings-
penger til OUS for å avhjelpe situa-
sjonen, hva mener du om det?
Det er allerede gitt en god del midler 
til omstilling, og det er ikke ukompli-
sert å allokere mer penger til OuS.  
Det vil lett skape reaksjoner i de andre 
sykehusene som har vært gjennom 
krevende omstillinger og nedbeman-
ninger. Når det er sagt, så ser jeg at 
ekstraordinære tiltak kan være nød-
vendig på investeringssiden for i det 
hele tatt å få til de omstillinger som  
er nødvendig.

Når tror du OUS er på skinner? 
Det verken vil eller kan jeg tidfeste, 
men det vil ta år. Et viktig budskap fra 
min side er imidlertid at jo bedre alle 
involverte greier å stå sammen om 
oppgaven, jo kortere tid vil det ta.

Dialogen med legegruppen 
har ikke vært god nok

Stener Kvinnsland
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Vil du si litt om finansieringsmodeller  
i spesialisthelsetjenesten? 
Jeg er klart for en innsatsfinansiert 
modell versus rent rammebasert 
 modell. Det er viktig å ha en incentiv-
del som motiverer til effektivitet, men 
denne må ikke være for dominerende. 
Om denne skal være på 40 eller 50 er 
ikke avgjørende; det viktigste er for-
utsigbarhet over tid. Samtidig må  
man ha modeller som understøtter 
overordnede folkehelsehensyn og 
 samhandling. Derimot er DrG syste-
met mer krevende fordi forutsigbar-
heten på inntektsiden ikke alltid er like 
stor på sykehusnivå og enda mindre på 
avdelingsnivå. Det er derfor nødvendig 
å ha et kontinuerlig fokus på og evalu-
ering av DrG fastsettingen. 

Dagens regnskapsmodell forutsetter  
at overskudd i driften skal generere 
investeringmidler. Mange leger mener 

dette er en for krevende modell. Etter-
slepet og dermed investeringsbehovet 
er altfor stort i de fleste sykehus. 
 Risikoen blir en altfor stram drifts-
økonomi som går ut over pasienttil-
budet og de ansatte. Mange kunne 
derfor tenke seg alternative modeller 
hvor for eksempel større investeringer 
får en egen finansiering. Har du 
 kommentarer til dette? 
Jeg er for dagens modell fordi den 
virker ansvarliggjørende. Det er likevel 
en utfordring at man i ulik grad har 
vedlikeholdt og tatt vare på bl.a. 
 bygningsmasse. Enkelte buffermeka-
nismer kan være aktuelle, og år om 
annet bør det også være mulig med  
en viss fleksibilitet mellom drifts- og 
investeringsøkonomien i moderat grad.

Til slutt, medisinen utvikler seg raskt. 
Hvordan ser du for deg fremtidens 
spesialisthelsetjeneste?

Det vil stilles store krav til fremtidens 
spesialisthelsetjenester og dens evne 
til omstilling. Jeg ser for meg to klare 
utviklingstrekk. Det må gå mer i 
 retning av spesialistgeneralister, både 
for å ta hånd om de store volumer  
med «enklere» pasienter i de store 
sykehusene, men også for å ha leve-
dyktige, gjennomførbare akuttordn-
inger på de mindre sykehusene. Sam-
tidig må vi, med stadig tilfang av ny 
kunnskap og ny teknologi, følge med  
i en videre spesialisering. Dette vil bli 
nødvendig, også for å gjøre jobben vår 
på sykehusene i forbindelse med Sam-
handlingsreformen. 

Strukturen på spesialistutdanningen 
må ta hensyn til disse forhold. Jeg tror 
det må nokså store endringer til, skal vi 
trygge spesialisthelsetjenestene til våre 
innbyggere fremover, innenfor det 
lovverk vi har og den sykehusstruktur 
vi har. •

Overlegeforeningen og Legeforeningen 
har nå NYE NETTSIDER
 
Se http://legeforeningen.no/yf/overlegeforeningen/
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Jon Helle eller til Ofs sekretariat.

Tidsskrift for
Den norske legeforening

www.tidsskriftet.no

Tidsskriftet på Facebook

www.facebook.com/tidsskriftet

             Hold deg oppdatert - 

• Tidsskriftets Facebook-side oppdateres kontinuerlig

• Klikk deg inn på aktuelle saker og fordyp deg i interessante temaer

 
• Ta del i diskusjonene, si din mening og del innholdet med andre
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irektivet handler om 
hvordan man som ut- 
dannet og ansatt i ett 

europeisk land skal kunne 
få godkjent sin utdanningsbak-

grunn dersom man ønsker å jobbe i et 
annet europeisk land.

Direktivet omfatter en stor og uensar-
tet gruppe av yrkeskvalifikasjoner med 
ulike godkjenningsprosedyrer. For et 
begrenset antall yrker, deriblant lege-
yrket, åpner direktivet opp for såkalt 
automatisk godkjenning. Dette innebærer 
at staten der legen søker arbeid bare har 
adgang til å sjekke om legens kvalifika-
sjoner er i samsvar med de krav som er 
nedfelt i direktivet. Dersom kvalifikasjon-
ene samsvarer med de felles minimums-
krav man er enige om i Eu-systemet, skal 
legen i utgangspunktet anses kvalifisert 
for å jobbe i de øvrige Eu-EØS stater.

Det har vist seg å være behov for en 
modernisering av direktivet. av den 
grunn har det vært en omfattende 
høringsrunde i ulike organer og blant 
ulike organisasjoner.

Norsk overlegeforening – AEMH
Norsk overlegeforening er medlem av 
den europeiske overlegeforeningen 
aEMH. undertegnede har hatt ansvar 
for en arbeidsgruppe i aEMH som skulle 
utarbeide foreningens høringsuttalelse 
om dette direktivet til Eu-kommisjonen. 
I etterkant av dette, har undertegnede 
vært invitert til en rundebordskonferanse 
på royal College of Physicians i London 
11.07.2011, og til en konferanse i Eu- 
kommisjonen i brüssel 7. november 2011. 
I begge tilfeller var det mulig å stille 
spørsmål og komme med innspill til 
 forskjellige elementer i høringsnotatet.

Momenter i AEMHs  
høringsuttalelse våren 2011
aEMH er i utgangspunktet positiv til 
endringer som kan bidra til å forenkle 
regelverket for brukerne, forutsatt at 

endringene fullt ut ivaretar de krav som 
til enhver tid må stilles for å ivareta pasi-
entsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten.

Det er behov for at informasjon om 
regelverket i den enkelte medlemsstat er 
lett tilgjengelig på engelsk. Dette mener 
aEMHs kan skje ved en videreutvikling 
av IMI – et system som er utviklet for 
samarbeid og informajon mellom de 
ansvarlige myndigheter i hvert land.

aEMH mener at den enkelte medlems-
stat må kunne definere ulike  nasjonale 
kompetansebehov ettersom hver med-
lemsstat kan ha spesielle utfordringer som 
følge av geografi, befolkningssammen- 
setning mv. Til pasning og modernisering 
av utdanningssystemer må også være den 
 enkelte medlemsstats ansvar.

Det er imidlertid viktig å arbeide for 
bedre oversikter over innholdet av utdan-
ning/spesialisering i den enkelte med-
lemsstat. Endringer på nasjonalt nivå må 
formidles ut snarest mulig etter at end- 
r ingen har funnet sted. Kontaktinforma-
sjon om kompetente myndigheter i den 
enkelte stat må også være lett tilgjengelig. 

aEMH har uttrykt en viss skepsis til et 
profesjonskort for yrkeskvalifika sjoner i 
Eu. Det kan fremstå som uklart hvem 
som skal ha ansvar for at informasjonen 
på kortet til enhver tid er opp datert og 
korrekt. Det synes også å være en risiko 
for at kortet kan forfalskes og misbrukes. 

Når det gjelder varslingssystemer, 
 vil aEMH presisere at informasjons-
utveksling mellom medlemsstatenes 
autorisasjonsmyndigheter må ivareta 
personvernhensyn; herunder hva som 
skal registreres, hvordan det registreres 
og hvem som skal gis tilgang.

Et kritisk spørsmål er når det skal 
varsles. Det er forskjellige systemer fra 
land til land. Mange leger blir utsatt 
for en gransking i løpet av yrkeskarri-
eren uten at det for konsekvenser for 
den videre praktisering av yrket. Infor-
masjon om dette bør ikke utleveres før 
endelig avgjørelse er truffet i saken.

aEMH har i sin høringsuttalelse videre 
påpekt utfordringene som ligger i at helse-
personell må ha tilstrekkelige språkkunn-
skaper. Det kan i henhold til direktivet 
ikke stilles språkkrav som sådanne ved 
utferdigelse av lisens/autorisasjon/spesia-
listgodkjennelse for leger. Det blir således 
opp til den enkelte arbeidsgiver å vurdere 
om de som skal ansettes har tilstrekkelige 
språkkunnskaper. Etter aEMHs mening 
bør direktivet sikre at medlemsstatene kan 
avgjøre nivået på språkkunnskaper som er 
nødvendige av hensyn til pasientsikkerhet, 
kvalitet og effektivitet i helsesektoren.

Forslag fra EU-kommisjonen
19. desember 2011 presenterte Eu-
kommisjonen et lovgivningsforslag 
vedrørende modernisering av yrkes-
kvalifikasjonsdirektivet.

Forslaget innebærer blant annet at 
grunnutdanningen i medisin skal baseres 
på 5.500 timer i løpet av minimum 5 år.

Varslingssystem vedrørende helse-
personells virksomhet, vil etter fors-
laget innebære en forpliktelse for kom-
petent myndighet i hver medlemsstat 
til å informere tilsvarende myndighet i 
øvrige medlemsstater om helsepersonell 
som har fått forbud, også midlertidig 
forbud, til å utøve sin virksomhet.

Europeisk profesjonskort for yrkes-
kvalifikasjoner foreslås som et elektronisk 
sertifikat som kan utveksles mellom kom-
petente myndigheter, ikke et fysisk kort.

Forslaget presiserer at å sjekke språk-
kunnskaper må skje etter at den medlems- 
stat hvor man søker arbeid har godkjent 
kvalifikasjonene. Det er imidlertid tatt inn 
i forslaget at for yrkesgrupper hvor det må 
fokuseres på pasientsikkerhet, kan kom-
petente myndigheter utføre språkeksami-
nasjoner hvis det er på oppfordring fra 
det nasjonale helsevesenet, eller fra nasjo-
nale pasientorganisasjoner, spesielt når 
det gjelder selvstendige næringsdrivende. 

Det blir spennende å se resultatet av 
alle prosessene når direktivet er vedtatt. •

EU-direktiv 2005/36-Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 
Hva er yrkeskvalifikasjonsdirektivet?

Av Signe Gerd Blindheim, fagsjef jus og arbeidsliv / sekretariatsleder i Overlegeforeningen››
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Norsk overlegeforening (Of ) ble 
stiftet i 1961 og feiret 50 års 

 jubileum i 2011. Of har siden stiftelsen 
hatt ledelse og organisering av syke-
hus som et hovedarbeidsområde for 
foreningen. 

både Legeforeningen og Of har for 
perioden 2011 - 2013 styrket medi-
sinsk ledelse som et av sine satsings-
områder. Dette som uttrykk for at 
temaet fortsatt er like aktuelt. 

Of har i sine vedtekter blant annet 
nedfelt som formål å arbeide for gode 
vilkår for medisinsk ledelse i institu-
sjonshelsetjenesten.

Of har utarbeidet et policynotat om 
ledelse og organisasjon, sist revidert  
i 2010. Of har i sitt Prinsipp- og ar-
beidsprogram for perioden 2011 - 2013 
ledelse med som et viktig element på 
flere punkter.

Of definerer legers ledelse av en 
medisinsk enhet som medisinsk led-
else. Medisinsk ledelse har implika-
sjoner på de fleste forhold i spesialist-
helsetjenesten, men det aller viktigste 
er dog i forhold til pasientbehandling 
og pasientsikkerhet.  

Nyere forskning viser en klar og 
sterk sammenheng mellom utøvelsen 
av sykehusledelse, kvalitet på pasient-
behandling og produktivitet ved syke-
hus. Det vises til en studie basert på 
undersøkelser fra ca 1200 sykehus i 

uSa, Storbritannia, Canada, Sverige, 
Tyskland, Frankrike og Italia (1). 

Samme studie viser blant annet også 
at forbedret lederskap ved sykehus er 
assosiert med vesentlig lavere døde-
lighet og bedre økonomiske resultater. 
Forståelse for kjernevirksomheten og 
faglige utfordringer er viktige elemen-
ter i disse resultater; noe som også bør 
påkalle oppmerksomhet hos sentrale 
myndigheter.  

Samtidig er ledelse mer enn faglig-
het, det dreier seg om strategisk, 
 administrativ, personal og komunika-
tiv ledelse. Gode kommunikative 
 evner er helt sentralt for å lykkes med 
alle disse elementer som leder i dag.

God ledelse er også nødvendig for å 
oppnå et godt arbeidsmiljø, noe Lege-
foreningen har satt et spesielt fokus 
på i de senere år. Store omstillinger 
uten omstillingsmidler, utvikling av 
mange tidkrevende rapporterings-
systemer, opplevd byråkratisering, 
manglende støttefunksjoner, dysfunk-
sjonelle IKT-systemer og ikke minst 
opplevd diskrepans mellom oppgaver 
og ressurser, gjør at mange leger opp-
lever en negativ utvikling av arbeids-
situasjonen. Nestor i norsk psykiatri 
og legeutdanning, Per Vaglum, advarer 
mot legekynisme (2). 

Forventningene er store til ledere 
på alle nivåer. De rent økonomiske er 

fokusert i rikt monn i de senere år, 
men ellers er forventningene kanskje 
litt lite konkrete? Helse- og omsorgs-
departementet har signalisert i forbind - 
else med helse- og omsorgsplan at det 
tas sikte på å utvikle en egen leder-
plattform for ledere i helseforetakene, 
hvor det skal konkretiseres verdier, 
prinsipper, retningslinjer og krav til 
lederadferd i sykehusene/helsefore-
takene - kanskje er det veien å gå?  

Sykehus er komplekse, høytekno-
logiske kunnskapsbedrifter og må 
ledes på en annen måte enn produk-
sjonsbedrifter. Kompetanse er syke-
husenes kapital og må forvaltes slik at 
kapitalen videreutvikles og foredles. 
"Halveringstiden" for medisinsk 
kunnskap begynner nå å nærme seg 
fire år og vitner om en rask utvikling 
og er i seg selv en betydelig ledelses-
messig utfordring. 

Of arbeider aktivt for både å rekrut-
tere og beholde leger inn i lederstill-
inger ved å sikre lønns- og arbeids-
forhold som honorerer kompetanse, 
ansvar og myndighet. Forholdene må 
legges til rette og gjøres attraktive for 
leger av begge kjønn. Leger med i-
nteresse for ledelse bør tilbys trainee- 
ordninger. Kartlegging av faktorer 
som virker rekrutterende og stabili-
serende må fortsette, står det blant 
annet i Ofs policynotat av 2010.

MEDISINSK LEDELSE 
– operasjonalisering av Prinsipp-  og arbeidsprogrammet 
Of-styret fortsetter informasjonen om fokusområdene. 
Denne gangen noen ord om fokusområde 3 – medisinsk ledelse.

Av Erna-Gunn Moen og Randulf H. Søberg››
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MEDISINSK LEDELSE 
– operasjonalisering av Prinsipp-  og arbeidsprogrammet 

Of mener at:
• All legevirksomhet innebærer ledelsesansvar.
•  Medisinsk ledelse må synliggjøres og utvikles  

i grunn-, videre- og etterutdanning, og  permisjons-
rettigheter må styrkes.

•  Legeutdanningen må ha fokus på medisinsk ledelse  
og utvikling av legerollen.

Dette innebærer at:
• Of er pådriver til å utvikle relevant lederutdanning.
•  Of arrangerer blant annet seminarer relevante for leger  

i ledelse på ulike nivåer i sykehus.
• Of har etablert en ordning med lederstipend.
•  Of arbeider for at tillitsvalgtarbeid beskrives og 

 sammenliknes med annen ledererfaring. Som et ledd  
i stimulering av tillitsvalgte, er det et mål å fokusere på 
lederutdanning i tillitsvalgtperioden.

•  Of har etablert kollegialt nettverk hvor ledere kan  
rådføre seg med erfarne kolleger i ulike ledelses-
spørsmål.

Legeforeningen arrangert i fjor for første gang en dialog-
konferanse om ledelse i sykehus – i år kommer neste 
 dialogkonferanse i mars - med tema ”Ledelse i sykehus 
– Strategisk arbeid i kunnskapsbedrifter”.

alle kolleger som ikke ønsker seg inn i ledelse, kan bidra 
til god legeledelse ved å være gode støttespillere/medled-
ere for lederne – det kan være avgjørende for å lykkes.  
Det er særdeles krevende å være leder i dagens spesialist-
helsetjeneste.  Hver og en av oss må etter beste evne 
 medvirke til å fokusere på og synliggjøre betydningen av 
medisinsk ledelse.  •

Fokusområde 1:  
Nasjonal sykehusplan
“Nasjonal sykehusplan” ble først satt 
på dagsorden  fra Of. Behovet for 
dette har fått stor tilslutning.   
Of ønsker å bidra til å gi planen et 
innhold og en fremdrift. Et sentralt 
poeng er at det på overordnet nivå 
må tas noen viktige avgjørelser, slik 
at man slipper å ta alle kampene på 
ethvert sykehus, stort eller lite. Hvor 
skal hvilke typer sykehus med hva 
slags innhold være? Of ønsker å bidra 
med konstruktive innspill. En 
 utfordrende jobb.

Fokusområde 2:  
Organisering i sykehus
Pasientene kommer til sykehus for å 
bli diagnostisert og behandlet av 
lege.  Hvordan sikre en organisering  
som styrker og utvikler legerollen, 
“det gode pasientmøtet”, kontinuitet 
i pasientforløp, gode team og 
 støttefunksjoner inklusive IKT og 
merkantile?

Fokusområde 3: 
Medisinsk ledelse
Det må være faglige, tydelige, sted
lige medisinske ledere i klare 
ansvarslinjer der medisinsk leder har 
beslutningsmyndighet og tilstrekke
lige  fullmakter. 

Fokusområde 4: 
Kompetanseutvikling
Arbeidsgiver må ta ansvar for tid, 
rom og ikke minst finansiering av 
etter utdanningen i en ny tid. Overle
gene trenger fordypningsmuligheter, 
kurs nasjonalt og internasjonalt og 
 mulighet til å få tatt ut overlege
permisjonen. 

Fokusområde 5: 
Arbeidstid/Arbeidssted
Arbeidsgiver har behov for 
 “fleksibilitet”. Overlegene ønsker å 
bidra med frivillig  fleksibilitet. 
 Overleger har alltid tatt ansvar og vil 
fortsatt gjøre det. Frivillighet er 
 imidlertid nødvendig i en kompleks 
hverdag. 

Fokusområde 6: 
Lønnsmodell
Nåværende lønnsmodell er til dels 
for kompleks. Den honorerer ikke på 
tilfredsstillende måte  kompetanse 
fremfor arbeidsomfang; og  ivaretar 
ikke seniorpolitiske elementer. 
Sammen med Spekter har vi i årets 
forhandlinger forpliktet oss til å se på 
mulighetene for en ny modell. Et 
grunnleggende element er at lønns
modellen må bygge på realistiske 
arbeidsplaner.

Fokusområdene

Overlegeforeningens nye styre har vært i full aktivitet allerede før vi  tiltrådte. Vi har gjort som vi 
lovet på Landsrådsmøtet i vår: Laget en  operasjonalisering av Prinsipp- og arbeidsprogrammet. 
Vi kaller våre seks punkter for Fokusområder. Dette er områder vi vil jobbe ekstra med,  
for å bedre både sykehusene og  legenes kår i en utfordrende periode.

Of satser på ledere

Norsk overlegeforening dekker reiseutgifter etter regning, middag om kvelden 23. november, samt overnatting ved behov. Kursavgift kr 600,–. 
Det blir tilsendt faktura. Den enkelte belastes kostnader som påløper som følge av ikke meldt forfall innen 1 uke før arrangement.

I Norsk overlegeforenings 50-års jubileumsår, er det også 15-års 
jubileum for lederseminarene. Vi har gleden av å få besøk av Lege-
foreningens president Hege Gjessing. 3 av RHF direktørene vil 
snakke om utfordringer i helseforetakene.  

Det reises mange spørsmål hva som skjer når en avdeling/enhet får 
besøk av Helsetilsynets utrykningsgruppe. Vi har derfor valgt å ha 
en sekvens om utrykningsgruppen på seminaret.

Et annet tema med stadig større aktualitet i sykehus er jobbglidning 
over profesjonsgrensene. Hvordan skal vi som ledere og fagpersoner 
forholde oss til dette? Hvilke utfordringer ser vi? 
Norsk overlegeforening håper at mange har anledning til å delta på 
årets jubileumsseminar med etterfølgende middag, 

(Det tas forbehold om endringer i programmet)

Foreløpig program:
23. november 2011. 
17.00-17.30 Registrering, kaffe og rundstykker.

17.30-17.35 Åpning ved leder av Ofs lederutvalg Einar S. Hysing.

17.35-19.30  Jobbglidning over profesjonsgrensene – klare for nye løsninger? 
 Innlegg ved: Overlege Einar Vigeland, Sykehuset i Vestfold.
Spesialrådgiver Turid Langli, Klinikk for diagnostikk og intervensjon 
OUS. Leder av Sjukhusläkarföreningen Thomas Zilling.

 Diskusjon. 

19.30 Innlegg ved Legeforeningens president Hege Gjessing
 
20.00  Middag for deltakere og forelesere.

24. november 2011.
09.00-11.30 Utfordringer i helseregionene 
 Innlegg ved RHF direktørene:
 Bente Mikkelsen, Helse Sør-Øst.
 Gunnar Bovim, Helse Midt.
 Lars Vorland, Helse Nord.

 Diskusjon.

11.30-12.30 Lunch.

12.30-14.15  Statens Helsetilsyn fikk pr. 1. juni 2010 i oppdrag å etablere en 
utrykningsgruppe for å styrke den tilsynsmessige gjennomgangen 
når det har skjedd alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten.  
Dette er en prøveordning over 2 år. Hvilke foreløpige erfaringer har 
utrykningsgruppen,og hvordan oppleves det å ta i mot utryknings-
gruppen på sykehuset?

 Innledninger ved:
  Prosjektleder utrykningsgruppe Heidi Merete Rudi, samt  

seniorrådgiverne Karoline Olsen Eggen og Pål Børresen.  
Seksjonsleder Bjørn Halvorsen, Barneseksjonen, Klinikk medisin,  
Sykehuset i Vestfold. 

 Klinikkoverlege Kristian Heldal, Sykehuset Telemark 

14.15-14.30 Pause.

14.30-15.15  Erfaringer med behandling av tilsynssaker i Sverige  
v/Thomas Zilling, Sjukhusläkarföreningen.

15.15-15.30 Avslutning ved Overlegeforeningens leder Jon Helle.

15:30  Seminaret avsluttes. 

Velkommen til seminar! Påmeldingsfrist snarest og senest 26. oktober

For elektronisk påmelding – bruk Ofs hjemmeside: www.overlegeforeningen.no eller 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 ledelse på Soria Moria, Oslo, 
 23.- 24. november 2011

 Ja, jeg ønsker overnatting på hotellet fra 23-24. november 2011.

 Ja, jeg ønsker å delta på middagen 23. november kl. 20.30.

Navn: _________________________________________
Tittel: _________________________________________

Sykehus: ______________________________________

E-post: ________________________________________                 

Norsk overlegeforenings seminar i ledelse for leger som er ledere på ulike nivåer i 
sykehus. Soria Moria kurs- og konferansesenter, Oslo, 23.-24. november 2011.

seminar i ledelse_redigert.indd   1 27.09.11   14.34

AV JOn HeLLe, OFs LeDer

Of skjerper fokus

OVerLeGen 46
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Generelt om arbeidstidsordninger
arbeidsmiljøloven setter som krav at 
arbeidstidsordninger skal legges opp slik 
at arbeidstakerne ikke utsettes for uhel- 
d ige fysiske eller psykiske belastninger, 
herunder stress og tidspress. Det skal tas 
hensyn til den enkeltes selvbestemmelse 
og faglige ansvar. arbeidet skal gi mulig-
het for variasjon og arbeidstakeren skal 
ikke utsettes for trakassering osv.

Rett til redusert arbeidstid
arbeidstakere har rett til å få redusert 
sin arbeidstid dersom arbeidstaker har 
fylt 62 år eller arbeidstaker av helse-
messige, sosiale eller andre vektige 
velferdsgrunner har behov for dette. 
Dette fremgår av arbeidsmiljøloven  
§ 10-2, 4 ledd. 

Merk at rett til redusert arbeidstid 
etter denne bestemmelsen ikke inne-
bærer at arbeidstakeren går over til 
redusert stilling. Det er kun arbeids-
tiden innenfor den samme stillings-
prosent som reduseres. bestemmelsen 
gir ikke rett til økonomisk kompensa-
sjon. Lønnen vil bli redusert tilsvar-
ende arbeidstidsreduksjonen.

bestemmelsen tar særlig sikte på 
småbarnsforeldre, personer med om-
sorgsforpliktelser og eldre eller syke 
arbeidstakere. retten er ikke begrenset 
til dette, men gjelder alle som kan 
dokumentere helsemessige, sosiale 

eller andre vektige velferdsgrunner. 
Helsemessige grunner refererer seg til 
sykdom hos arbeidstakeren selv, og må 
kunne dokumenteres med legeattest. 
Sosiale grunner knytter seg til forhold 
hos arbeidstakers familie eller nær-
meste omgivelser, mens velferdsgrun-
ner kan fange opp tilfeller som ligger 
nær opptil helsemessige eller sosiale 
grunner, men har en videre karakter. 
alternativet tar i første rekke sikte på  
å imøtekomme foreldres ønske om mer 
tid til samvær med små barn eller be-
hov som følger av problemer med å 
skaffe barnepass i arbeidstiden. For-
eldre med barn under 10 år og alene-
foreldre anses å ha vektig grunn.

arbeidstidsreduksjonen kan tas ut 
som kortere dager, hele fridager eller 
sammenhengende perioder, f.eks i 
forbindelse med skoleferier.

En forutsetning for denne type 
 arbeidstidsreduksjon, er at den kan gjen-
nomføres uten vesentlig ulempe for 
arbeidsgiveren. Det vil måtte bero på en 
konkret vurdering av hvilke  følger re-
duksjonen får i forhold til hvilke ulem-
per som kan påberopes. Det skal imidler-
tid mye til for at  arbeidsgiver skal kunne 
nekte en slik arbeidstidsreduksjon med 
bakgrunn i at det er en vesentlig ulempe.  

Det er fastsatt at det skal inngås 
avtale om en bestemt periode med 
redusert arbeidstid. Dette innebærer at 

arbeidstaker ikke kan frasi seg retten 
til redusert arbeidstid etter eget ønske 
for så å kreve sin ordinære arbeidstid 
tilbake før avtaleperioden er over. 
 arbeidstaker har imidlertid på visse 
vilkår fortrinnsrett til ledig stilling som 
vil innebære økning av arbeidstiden.

Redusert arbeidstid  
– lokalt avtalte seniorpolitisk tiltak
På en del arbeidsplasser har partene 
lokalt inngått avtaler om ulike typer 
seniortiltak. Her kan man også finne 
eksempler på avtaler om redusert 
 arbeidstid ved en viss alder. En modell 
som er benyttet, blant annet i en del 
kommuner, er at arbeidsbelastningen 
reduseres til 80% ved 62 år med bibe-
hold av 100% stilling. Det som er viktig 
i denne type avtaler er at også stillings-
størrelsen opprettholdes i 100%, slik at 
man ikke blir gående i en deltidsstilling 
på 80%  de siste yrkesaktive årene. Full 
pensjon ved oppnådd pensjonsalder 
krever 30 år i 100% stilling. For lang-
tidsutdannede som leger er det særlig 
viktig å være oppmerksomme på dette 
dersom man ikke har full opptjenings-
tid når man avtaler en seniorordning. 

reduksjon i stilling etter denne type 
avtaler skjer i praksis på ulike måter. 
Det kan være reduksjon av daglig ar-
beidstid, en ukedag fri eller lengre fri  
i tilknytning til ferier.  •

Rett til redusert arbeidstid 
- arbeidsmiljøloven

Innlegget er av Signe Gerd Blindheim, 
fagsjef jus og arbeidsliv /sekretariatsleder i Overlegeforeningen

››

Alle tidligere innlegg til denne spalte ligger samlet på Ofs nettside 
http://legeforeningen.no/yf/overlegeforeningen/FAQ/

Har du spørsmål du ønsker besvart i bladet, 
send en mail til redaktør arild.egge@ous-hf.no 
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Selv om arne refsum er av den 
oppfatning at det er sykehusstyr-

ene som har ansvar for at ansatte har 
nødvendig kompetanse så er det den 
ansatte selv som må forsvare seg faglig 
og rettslig i det enkelte tilfelle dersom 
det har blitt gjort feil pga. manglende 
kunnskap. For det andre må det stilles 
spørsmål om styret har evne og/eller 
vilje til å ta seg av saken. I noen tilfeller 
trengs det innkjøp av faglig kompe-
tanse. Samtidig finnes det ofte interes-
sekonflikter pga. manglende dekning 
med fagpersonale ved utdanningsbe-
tinget fravær og p.g.a. kostnaden ved 
allerede innstrammet økonomi. Det 
kan da bli som å sette bukken til å 
 passe på havresekken. 

Spesielt i det siste har det flere 
 ganger skjedd at noen avdelinger har 
vært angrepet av pressen og politik-
erne p.g.a. noen større eller mindre feil 
som kunne vært unngått, med den 
følge at folk fikk mistillit til medisinsk 
behandling ved sykehuset. Det ble kalt 
inn til mange møter, bestilt en ekstern 
gjennomgang, laget ennå flere prose-
dyrer, og det ble brukt mye tid, papir 
og penger på dette. Forholdet mellom 
nytte og utgifter var lavt mens de an-
sattes motivasjon ble såret pga. gene-
rell mistanke og klimaet ble forgiftet. 
Og hvem leser da alle de 10 – 20 epost-
ene som kommer hver dag? Hvem kan 
da oppfylle sine opprinnelige plikter 
mens en sitter i møte? 

Da gjelder det samme som i vanlig 
medisin: å forebygge er bedre enn å 
helbrede. Dette betyr at hver enkel 
medarbeider må jobbe med å forbedre 
sin kvalitet, det vil si kunnskap og 
 ferdigheter. Det er legen selv som har 
ansvar for dette.

Det dukker da opp et viktig spørs-
mål: På hvilken måte kan dette måles, 
eller – i det minste – hvordan kan en 
kontrollere antall, tema og kvalitet av 
kurs en annen har deltatt på? 

Fra begynnelsen av har det vært feil 
å overlate størstedelen av finansierin-
gen av kurs og kongresser til industrien 
- lignende utviklingen av medisiner og 
hjelpemiddel - uten at det finnes kon-
troll av innhold og kvalitet. Det gjelder 
alle land. For det ene har vi lært oss fra 
dette at farmasi er den viktigste be-
standdel av medisin. For det andre 
gjelder nå at hvis farmaindustri trekker 
seg fra betaling av foredrag og kurs, og 
kostnaden skal overtas av staten, Lege-
foreningen (og sykehusene med usikre 
tilskudd) – så er det ikke nok midler 
tilgjengelig. Og egenbetaling fører som 
kjent til nedprioritering av utdanning. 

For det andre vil jeg pledere for en 
uavhengig lege-(etter-, videre-)utdan-
ning på eget ansvar av vår yrkesgruppe. 
Innhold og gjennomføring bør ikke 
styres av verken staten, helseforetak 
 eller farmaindustri. Da blir det ideologi 
og økonomi som er avgjørende. Nye 
fantasier om hviken sjukdom eller 

pasientgruppe skal prioriteres, på 
 hvilken måte de knappe midlene skal 
fordeles og hvilken gevinst kan reali-
seres. Det må styres av legene selv til 
pasientens beste. Staten kan da ha en 
kontrollfunksjon. Det finnes naturlig-
vis stor behov for diskusjon om ut-
føringen.

Norge har – bortsett fra etterutdan-
ningen av allmennleger – ikke innført 
sertifisering av kurs, som for eksempel 
ved CME. Det ble jobbet med CME i 
flere land en årrekke før det ble innført 
tvungen resertifisering. Tidligere hadde 
det vært en rimelig selv-kontroll. Jeg 
hadde selv alltid mellom 100 og 130 
poeng per år uten at det var anstreng-
ende. Å høre om nye funn og andre 
synspunkt, å diskutere om dette med 
kolleger har alltid vært interessant. I 
tillegg kunne en da sammenligne kurs  
i inn- og utlandet. Selv om mange i 
andre land så på dette som barnslig, 
lignende merkesamling i søndags-
skolen, så var det likefullt et bevis  
for etterutdanning for de som hadde 
deltatt og et tydelig press på de som 
ikke har vært interesserte.

Hvorfor skal man da oppfinne andre 
tiltak for Norge? •

Sykehusene har ansvar for kvaliteten 
– stemmer det?
Da jeg leste denne setningen ble jeg minnet på en rekke 
ledermøter ved vår seksjon der det har blitt diskutert om 
følgene av budsjettinstramming og samtidig nekting av 
reise til kurs eller kongresser pga dette.  

Leserbrev fra Wolfgang Wittwer, Haugesund›› Lesebre
v
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En forskrift sendes ut på høring en uke 
før jul, med høringsfrist om to måne-
der, mens en omfattende omfordeling 
av ansvar og økonomi innføres fra -  
1. januar 2012. Og som vi har opplevd 
flere ganger i det siste decenniet gjøres 
forarbeidet av politikere sammen med 
helsebyråkrater, konsulenter og hel-
seøkonomer, uten at det tas mye hen-
syn til fagkunnskapen.  Ja, i siste in-
stans desavueres de medisinsk-faglige 
argumentene som er framkommet i 
løpet av den forberedende prosessen.  
De erfaringene som vi allerede har 
høstet fra de siste årenes helsepolitiske 
omveltninger overkjøres glatt,  og  
populistiske argumenter fremføres helt 
tilsvarende de vi fikk høre ved NaV-
reformen og i Hovedstadsprosessen  
- ”en dør inn”, ”bedret kompetanse på 
alle nivå”, ”dobbeltløp elimineres”, og 
ikke minst: ”strukturendringen vil 
medføre innsparinger på opptil 10 %, 
slik at midlene kan komme bedre til 
nytte”. 

Nå skal fastleger og kommunehelse-
tjenesten utnyttes bedre; ”arbeide 
smartere”, pasienten skal komme til 
raskere, få bedre tilgang, og spesialist-
helsetjenestens ressurser forbedres 
ved at kommunene skal overta deler av 
oppgavene - ved en overføring av 20 % 
av budsjettene. Her skal bl.a. beredes 
forebyggende medisin og økte rehabili-

teringsoppgaver slik at innbyggerne:  
a) ikke blir syke, og b) skal kunne 
 skrives ut fra sykehusene raskere. 
 riktignok kommer det til å kreve noe 
mer møtevirksomhet og konferanser, 
og noen flere rapporteringer og krav 
fra myndighetene som skal innfris.  En 
vil jo vite mer om hva som egentlig 
gjøres ”der ute”, i beste ”revisjonsba-
serte dokumentasjonsledelse”, som jeg 
har begynt å kalle dagens styringssys-
tem i norsk helse- og omsorgsvesen.

Ingen kan være imot forebygging, 
men til det kreves også, som helsedi-
rektøren har påvist, at myndighetene 
vil legge om mye av subsidie-, skatte- 
og avgiftspolitikken. Og resultatene vil 
jo ikke bli merkbare på mange år. Med 
beskjæringen av de økonomiske res-
sursene til sykehusene, i en allerede 
trengt situasjon, og med  formell over-
føring av ansvaret til kommunene, er 
det vel heller ingen tvil om at utskriv-
ningshastigheten  nå vil øke. Dette vil 
helst gå ut over de ressurssvake pasi-
entgruppene. Mediekommentarene 
har i særlig grad konsentrert seg om 
pålegget om at fastlegen skal være 
tilgjengelig på telefon innen 2 minut-
ter. Det er et så populistisk og lite 
r ealistisk (og for alle parter ødeleg-
gende) forslag at det er bemerkelses-
verdig at pasientforeninger og også 
Kreftforeningen uten kritikk hekter 

På´an igjen……. 
gratulerer med en ny helsereform! 

Av leder i FaMe Rolf S. Kirschner

FaMe

Igjen ser vi hvordan en dårlig forberedt, omfattende strukturendring, med potensielt enorme 
helsemessige implikasjoner, nærmest blir tredd ned over hodene på de som arbeider i  
helse- og omsorgssektoren.

››
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seg på slikt, og desavuerer realistiske 
innvendinger fra erfarne allmennleger.

Jeg har tidligere brukt artikler fra 
Läkartidningen til å kommentere mine 
innlegg i ”Overlegen” - i nummer 51 
leser jeg en artikkel av kollega Jan 
Halldin fra Danderyd sykehus i Stock-
holm: ”Den farliga tystnaden”; der han 
skriver følgende i ingressen ”Det pågår 
ett paradigmskifte i vård och omsorg 
där ekonomin numera sätts i centrum. 
Läkarnas arbetsvillkor har försämrats, 
och det råder en farlig tystnad som 
måste brytas om kärnan i svensk väl-
färd ska kunna upprätthållas.”

Han kommenterer hvordan økono-
mien også i Sverige er styrende, men 
hvordan befolkningen i meningsmål-
inger samtidig opprettholder tanken  
og ønsket om en ”solidarisk helsetjen-
este”. Økonomiske parametre blir  
mer og mer styrende i motsetning til  
de medisinske. De ”medisinskfaglige 
arbeidsforhold” forverres, samtidig 
som respekten for de medisinske 
 styringsparametra og respekten for  
legene - forminskes. Og i sin ytterste 
konsekvens, hvordan ”trusler og opp-
sigelser” gjør at ”tystnaden” blir 

 dominerende. I artikkelen bruker han 
også som referanse en artikkel fra 
 nummer 50 . Det er en ”Enkätstudie av 
svenska läkares arbetsmiljö 1992 och 
2010”. Jeg tillater meg å sakse fra 
 artikkelen til bejerot, aronsson, 
 Hasselbladh og bejerot: ”Läkarkåren, 
en profession med allt mindre stöd och 
inflytande”:

”Syftet med studien var att under-
söka förändringar i läkares arbetsvill-
kor med särskild inriktning på ledning, 
styrning och stöd.  Jämförelser gjordes 
av enkätdata från två slumpmässiga 
urval 1992 (n = 390) och 2010 (n = 1 937). 
Stora förändringar framkom i flera 
avseenden. andelen läkare som upple-
ver sig ha något verksamhetsansvar har 
minskat med 45 procentandelar, från 
76 till 31 procent. Mycket stora försäm-
ringar framkom vad gäller stöd i arbe-
tet. Tiden som läggs på fortbildning/
inläsning och forskning har minskat. 
utnyttjandet av läkarnas högsta kom-
petens har minskat.”

Når vi som kjenner problemene ”på 
pulsen” kommer med motargumenter, 
sies det at vi er ”lite endringsvillige”. 
Jeg vil protestere ved å si at dersom vi 

ikke var endringsvillige, ville vi/jeg 
fortsatt ha praktisert det vi/jeg lærte 
for 40 år siden. Medisinen i dag er ikke 
til å kjenne igjen  nettopp fordi vi er og 
har vært endringsvillige. Derimot er vi 
godt klar over riktigheten i hva avis 
Donabedian sa for mange år siden: 
Struktur –prosess - resultat!  Ergo: 
dårlig (planlagt) struktur - dårlig  
(gjennomført) prosess= dårlig resultat!

Med ønsker om et godt 2012 håper 
jeg å se riktig mange fagmedisinsk 
interesserte deltagere på våre arrange-
menter fremover, i første omgang hold 
av datoen 27. mars til det fagmedisinske 
seminaret på Gardermoen!  •

  

FaMe

Se link 
http://www.lakartidningen.se/engine.php?articleId=17576 
http://www.lakartidningen.se/engine.php?articleId=17412
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Litt historikk og fakta
Den norske patologforening (DNP) har 
som oppgave å fremme patologifagets 
praktiske og vitenskapelige utvikling i 
henhold til vedtektene. Foreningen ble 
dannet i 1923 og var samme år vert for 
den Skandinaviske Patologikongress i 
Oslo. Frem til 1978 omfattet foreningen 
også mikrobiologer. DNP er nå en fag-
medisinsk forening for patologer, men 
kan ha assosierte medlemmer fra andre 
fagfelt, for eksempel veterinærpatologi 
og oral patologi (odontologi).  

Ved begynnelsen av 2012 har DNP 
301 medlemmer, 80 % spesialister og 
20 % leger i spesialisering. blant spe-
sialistene er 44 % kvinner, og andelen 
er 75% blant utdanningskandidatene. 
Ved siste opptelling  var det 180 over-
legestillinger (herav 16 bistillinger) og 
85 utdanningsstillinger i faget. En 
rekke patologer har universitets-til-
knytning, særlig ved større avdelinger.

Organisering og aktiviteter
Styret velges for 2 år og har 6 medlem-
mer: leder (valgt av årsmøtet), nest-
leder, sekretær, kasserer, og 2 styre-
medlemmer;  ett medlem skal være 
lege i spesialisering. Ett styremedlem 
er representant i IaP (International 
academy of Pathology), og ett medlem 
er representant i uEMS (European 

Den norske patologforening

Hege Aase Sætran, sekretær • Lars A. Akslen, leder

Patologene er en faggruppe som mange har hørt om, men kanskje ikke alle har sett. Tradisjo-
nelt sitter vi på kontoret bak mikroskopet og analyserer en stadig økende strøm av celleprøver 
og vevsprøver mens telefonen ringer fra kolleger i klinikken. Og ikke minst, det skal arbeides 
raskere, og økte ressurser må ikke nevnes høyt. Hvor skal dette ende? 

FaMe

››

Eksempel på biomarkør som undersøkes av patologer før målrettet behandling. Bildet viser 
brystkreft med høyt uttrykk av proteinet HER2 (kraftig brun membranfargning i svulstcel-
lene), og pasienten er derfor kandidat for behandling med medikamentet trastuzumab.
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union of Medical Specialists). Foren-
ingen har fagutvalg, forskningsutvalg 
og kvalitetsutvalg. Fagutvalget har fire 
medlemmer og funksjonstid som følger 
styret. Hovedoppgaven er å overvåke at 
fagkurs blir holdt med jevne mellom-
rom (vanligvis 6-8 kurs per år) for å 
sikre en god faglig utvikling hos spesia-
listkandidatene og etterutdanning av 
ferdige spesialister. Forskningsutvalget 
har fem medlemmer, ett av disse sitter 
i styret.  utvalget har som mandat å 
arbeide for etablering av initiativ og 
tiltak som kan øke forskningsaktivite-
ten i faget, stimulere til samarbeid 
mellom ulike miljøer, og arbeide for 
synliggjøring av pågående forskning. 
Gjennom de siste 3-4 år har DNP eta-
blert et nettverk av faggrupper (4-5 
medlemmer) med ansvar for anbefal-
inger og oppdateringer innen ulike 
områder av diagnostisk patologi  
(eksempel: Faggruppe for Mamma-
patologi). Faggruppene har økende 
samarbeid med tilsvarende kliniske 
grupper. 

Foreningen arbeider for å sikre og 
videreutvikle kvalitet i faget. Normer 
for anbefalt arbeidsbelastning er 
 etablert og anvendes, og en lang rekke 
faglige retningslinjer og veiledninger 
er utarbeidet. Kursprogrammet er en 
bærebjelke og dette forbedres stadig. 

Foreningen er også opptatt av at forsk-
ning skal være et fundament for faglig 
utvikling, og her er det tatt initiativ for 
å øke aktiviteten. Interesse og motiva-
sjon for forskning må støttes tydelig på 
avdelingsnivå. 

DNPs årlige fellesmøte (årsmøtet) 
arrangeres i mars, på rundgang mellom 
Oslo universitetssykehus og andre 
store patologiavdelinger i landet, som 
Haukeland universitetssykehus, St. 
Olavs Hospital og universitetssyke-
huset Nord-Norge. Årsmøtet omfatter 
faglige kurs, frie foredrag om fors-
kning, innlegg fra faggruppene, tema-
tiske diskusjoner, inviterte foredrag, 
postere, og seminar med ”påskeegg” 
(problemkasus fra diagnostikken). På 
forretningsmøtet presenterer styret 
sitt arbeid i det foregående år og gjen-
nomgår årsrapporten, og vi tar opp 
saker som skal drøftes og godkjennes 
av Årsmøtet, foreningens høyeste 
 organ. 

 DNP har egen nettredaktør som 
oppdaterer foreningens nettside jevn-
lig, med nyheter og informasjon til 
medlemmene. Dette er en effektiv og 
mye brukt kontaktflate. På nettsidene 
finnes oversikt over planlagte kurs, 
samt referat fra styremøter og års-
møter. Her finnes også faglige anbe-
falinger og retningslinjer. 

Patologforeningen har nå 14 ulike 
faggrupper innen følgende områder: 
mammapatologi, urologisk patologi, 
gynekologisk patologi, melanocytisk 
patologi, hematopatologi, gastrointes-
tinal patologi, perinatal patologi inklu-
dert placenta, lunge- og ØNH patologi, 
nevropatologi, hudpatologi, ben og 
bløtvevspatologi, ikke-neoplastisk 
nyrepatologi, molekylærpatologi og 
obduksjonspatologi. Et felles seminar 
for faggruppene (2011) ga positive 
erfaringer og dette vil bli videreført.

Hva produserer patologene?
Det snakkes mye om bestillinger og 
produktivitet. Patologers arbeid om-
fatter som kjent tre hovedgrener innen 
diagnostikk: autopsi (obduksjon), biopsi 
(vevsprøver) og cytologi (celleprøver). 
Vår diagnostikk er et fundament for 
behandling ikke minst innen kreft-
feltet. I 2010 ble det utført 2230 syke-
husobduksjoner og 1685 rettsmedisinske 
obduksjoner i Norge, og vi besvarte 
497.974 celleprøver og 449.217 vevs-
prøver. Prøvemengden øker gradvis, 
om lag 4% per år for vevsprøver de 
siste år. Økende krav til detaljer og nye 
molekylære teknikker og parametre 
gjør at arbeidet med den enkelte prøve 
er det som øker mest, ikke antallet. For 
mange prøvekategorier er det ikke 

FaMe

Fra venstre: Gitta Turowski (styremedlem, 
IAP-representant), Hege Aase Sætran 
 (sekretær), Lars A. Akslen (leder), Ying 
Chen (kasserer), Ståle Sund (styremedlem, 
leder av Fagutvalget), Wenche Reed (nest- 
leder, leder av Forskningsutvalget).

•
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FaMe

tilstrekkelig å stille en diagnose, men 
en rekke spesialundersøkelser skal 
inngå i rutinesvaret. utviklingen er 
spesielt tydelig på kreftfeltet, der ny 
målrettet behandling gjør det nødven-
dig at patologene kartlegger biologiske 
markører som igjen styrer bruk av 
terapi (for eksempel HEr2 ved bryst-
kreft). 

behovet for patologer er økende med 
flere prøver og større krav til hver 
enkelt prøve. Et annet utviklingstrekk 
er at mer tid går med til kliniske møter. 
Dette er positivt og viktig, men krever 
mye tid. undervisning av leger i spesia-
lisering, medisinstudenter og annet 
helsepersonell er også tidkrevende i 
vårt fag. I patologi står mester-svenn 
prinsippet sterkt, og mye av spesialist-
utdanningen foregår ved overlegens 
dobbeltmikroskop. 

Utfordringer fremover
Faget står overfor kvalitative og kvanti-
tative utfordringer. Mye av dette synlig- 
gjøres på kreftfeltet, der patologi spil-
ler en nøkkelrolle. regjeringens 20 
dagers regel får tydelige konsekvenser 
for patologiavdelingene hvor en stor 
del av aktiviteten er nettopp kreftdiag-
nostikk. Det er viktig med rask diag-
nose, men aller viktigst med riktig 
diagnose. En utfordring er å synlig-
gjøre den tid som faktisk er nødvendig 
for en optimal diagnostikk, overfor 
administrativt og politisk nivå. En del 
av driften kan rasjonaliseres, men langt 
fra alt kan automatiseres. Selv om det 
foregår en rivende teknologisk utvik-
ling som også berører patologifaget, er 
det likevel mikroskopisk diagnostikk 
utført av patolog som er basis for en 
diagnose.  

utvikling innen molekylær medisin 
har stor betydning for vårt fag. Mole-
kylær patologi er i ferd med å bli et 
veldefinert spesialfelt. biologiske 
 markører blir mer og mer etterspurt og 
representerer nå viktig informasjon 
både for diagnostisk bruk og for å styre 
målrettet behandling særlig av kreft. 
Det er vår intensjon å delta i denne 
fasinerende utviklingen best mulig. 

Forskning, som nå også drives av 
helseforetakene, er et vesentlig ele-
ment for faglig utvikling av diagnostisk 
patologi. Faget har lange tradisjoner 
for både eksperimentell basal fors-
kning og mer klinisk rettet translasjo-
nell forskning. Våre biobanker er en 
unik ressurs i denne forbindelse. Godt 
samarbeid med institusjoner som 
Kreftregisteret er viktig, og kjernedata 
fra patologi inngår nå i en rekke andre 
registre som benyttes til forskning, som 
for eksempel Det norske nyrebiopsi- 
registeret. Patologforeningen søker å 
bidra til at avdelingene har forskning 
på agendaen og innser betydningen av 
dette for diagnostisk praksis. Samar-
beid med både kliniske og basale 
 miljøer er viktig og praktiseres godt av 
mange avdelinger. Som et stimuler-
ingstiltak har DNP opprettet eget 
 stipend for forskning og fagutvikling 
som særlig anvendes til utenlandsopp-
hold. Vår oppfatning er at internasjo-
nalisering er vesentlig i medisinsk 
kultur. På årsmøtet deler vi ut priser 
for beste forsknings-presentasjon og 
beste poster. 

Det er ikke alltid lett å spå om frem-
tiden. Vi ser likevel for oss at patolog-
ens arbeidsdag fortsatt vil være fylt av 
spennende diagnostiske utfordringer 
ved mikroskopet og gode faglige disku-
sjoner med kolleger. Til tross for tek-
nologisk utvikling er god patologi-
diagnostikk fortsatt en kunst.  •



Formål
Norsk overlegeforening (Of ) arbeider for at overleger vil ta på seg og bli værende i lederfunksjoner. Of prio-
riterer lederutdanning og lederutvikling. 

Ofs landsrådsmøte 07.04.2011 vedtok i forbindelse med behandling av budsjett for 2012 å videreføre ordnin-
gen med lederstipend til videreutdanning- og etterutdanning for ledere etter retningslinjer utarbeidet av 
styret. Det er for 2012 satt av kr. 300 000 til stipend; samme beløp som i 2010 og 2011. Det er stor interesse 
for ordningen.

Stipendkomite
Stipendkomiteen består av 2 representanter fra Ofs lederutvalg og en fra Ofs styre. Stipendkomiteen vurde-
rer søknader fortløpende og gir tilbakemelding til styret når stipend er innvilget. I tvilstilfeller kan søknader 
legges fram for styret til endelig avgjørelse.

Kriterier for å søke stipend.
• Lederstipend er et tilbud til medlemmer av Norsk overlegeforening
• Det kan søkes stipend både for lederutdanning som gir studiepoeng og annen lederutdanning.
•  Program med bekreftelse på opptak må vedlegges utfylt søknadsskjema. Alternativt kan det søkes stipend 

som innvilges under forutsetning av senere opptak.
•  Leger som innehar lederstillinger og andre som har interesse for ledelse og/eller innehar tillitsvalgtverv 

kan søke.
•  Mulighet for dekning hos arbeidsgiver må være forsøkt, slik at stipendet fra Of blir et supplement. Det 

fokuseres i denne sammenheng på arbeidsgivers ansvar når det gjelder etter- og videreutdanning for leger 
i lederstillinger.

• Totalbeløpet for den enkelte søker er begrenset oppad til kr. 30.000 i dokumenterte utgifter.
• Med mindre særskilte grunner
•  Stipendet skal primært dekke kostnader/avgifter til selve lederutdanningen/lederkurset.
•  Søknad om dekning av eventuelle reiseutgifter og hotell, må skje på grunnlag av dokumenterte  

faktiske kostnader. Søkere vil få beskjed senest 2 måneder etter søknadsfristen.
 
Mottak av stipend forutsetter:
• Bekreftelse på gjennomført utdanning/kurs.
• Innsendelse av utfylt sluttrapport i samsvar med vedlagt sluttrapportmal.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Norsk overlegeforenings sekretariat ved  
Signe Gerd blindheim tlf. 23 10 91 58. Søknader med vedlegg kan sendes på e-post til
signe.gerd.blindheim@legeforeningen.no 

Øvrig informasjon og søknadsskjema etc.: 
http://legeforeningen.no/yf/overlegeforeningen/Medisinsk-ledelse/lederstipend/ 
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Norsk overlegeforenings kurs i 
ledelse og aktuell  helsepolitikk 

25. - 26. april 2012
Rica Nidelven Hotel, Trondheim

ONsdag 25. april 2012 kl. 10-13
De ansatte er vår viktigste ressurs 
Selv i økonomisk vanskelige tider, fremhever helselederne at de ansatte er deres viktige ressurs. 
Likevel hører man ofte at både tillitsvalgte og ansatte på grunnplanet opplever at deres kompetanse i sykehusdrift  
ikke blir utnyttet. Det finnes mye kunnskap og retningslinjer om hvordan dette kan endres. F.eks. har Helse Sør-Øst 
utgitt «Tolv prinsipper for medvirkning i omstillingsprosesser» http://www.helse-sorost.no/fagfolk/utdanning/Docu-
ments/12_prinsipper_for_medvirkning.pdf Internkontrollforskriften omtaler bl.a. de ansattes rolle, og i Stockholm er 
det forsket på hvilke forutsetninger som skal til for at sykehusfusjoner skal lykkes. Se også «Overlegen» nr. 4, 2011  
og www.sjukhuslakaren.se/2011/04/27/  

innledere: 
Brosjyre på glanset papir eller nyttig styringsverktøy
Bente Mikkelsen, adm.dir. Helse Sør-Øst RHF om Tolv prinsipper for medvirkning i omstillingsprosesser                                                            
Tørre paragrafer eller systematisk fagstyring og læring 
Lars E. Hanssen, direktør Statens Helsetilsyn om Internkontroll og ansattes rolle
Hvorfor mislykkes tre av fire sykehusfusjoner?
Projektledare och FoU-sakkunnig Soki Choi, PhD, Med Dr, Programkontoret nya Karolinska, Stockholm 

13.00 – 14.00 lunsj

ONsdag 25. april 2012 kl 14-18.30
Norsk Overlegeforenings ordinære landsrådsmøte,  
som i år også vil innbefatte besøk til St. Olavs Hospital
Alle medlemmer i Of har møte- og talerett, samt forslagsrett via landsrådsrepresentant.
Endelig program vil komme på Ofs nettsider. Det vil bli egen samling for ledere i sykehus 
i regi av Ofs lederutvalg som en del av dette møtet.
17.00 – 18.30 Besøk på st. Olavs Hospital. Busstransport.

19.30 Festmiddag - rica Nidelven Hotel

TOrsdag 26. april 2012 kl 08.30 – 15.00
Etterutdanning og resertifisering – aktuelle temaer
Alle leger har plikt til å holde seg faglig oppdatert, men i Norge er det bare allmennlegene som har formalisert  
resertifisering. Er tiden kommet for at det bør innføres også for andre legespesialister? Spørsmålsstillingen er  
ikke så enkel som man skulle tro. Hvilke innspill har kursdeltakerne til sentralstyrets gruppe som arbeider med saken? 

innledere: 
Resertifisering er smart 
Fastlege og kommuneoverlege Kristine Asmervik, Vikhammer Legekontor, om allmennlegenes erfaringer .
Etterutdanning – et område fylt med dilemmaer
Overlege og leder FaMe Rolf Kirschner, OUS

Program
VÅRKURSET 2012



25. - 26. april 2012
Utredning av legespesialistenes etterutdanning
Leder Dnlfs arbeidsgruppe overlege Morten Selle, Diakonhjemmet sykehus
Gruppearbeid – hvordan mener kursdeltakerne at norske overleger  
skal etterutdannes og resertifiseres?
11.45 – 12.30 lunsj.

Legekompetansen når pengene rår
Økonomistyring og funksjonsfordeling er tidens melodi. Ofte påpeker legegruppen at sparing  
og funksjonsfordeling får uønskede og uoversiktlige følger for både spesialistutdanningen og  
legespesialistenes kompetanseutvikling og -vedlikehold. Hvordan skal dette håndteres?

innledere: 
Hilde Christiansen, Personal- og organisasjonsdirektør Helse Vest RHF
Hulda Gunnlaugsdottir, Sykehusdirektør Akershus universitetssykehus
Jon Magnussen, Professor /instituttleder Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU
Gunnar Bovim, Adm. dir. Helse Midt-Norge RHF

Debatt og spørsmål
1500 - avslutning

Påmeldingsblankett og fullstendig program finner du på www.overlegeforeningen.no 
Sendes til Norsk overlegeforening, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo.  
Kontaktperson Edith Stenberg, tlf. 23 10 91 57, fax 23 10 91 50, edith.stenberg@legeforeningen.no 

Bindende påmeldingsfrist: Snarest og senest 15.3.2012. 
Kursavgift kr. 1.200,-

Ønsker lunsj 25.4.2012.

Ønsker busstransport til St. Olav kl. 17.00

Ønsker overnatting 25-26.4.2012

Ønsker å delta på festmiddag 25.4.2012

Ønsker lunsj 26.4.2012.

Foredragsholder – ankomst …………….. avreise ………………….

Medlem av Ofs landsråd – ankomst ………….. avreise ………………
(for landsrådsrepr. dekker Of alle utgifter)

Navn: _______________________________________________________________________________________________  

Adresse:  ____________________________________________________________________________________________

E-post: ______________________________________________________________________________________________

Stilling:  _____________________________________________________________________________________________

arraNgØr:  Norsk overlegeforening, Postboks 1152 Sentrum, O107 Oslo. Tlf. 23 10 90 00, fax 23 10 91 50.
kUrskOMiTÉ: Overlege Jannicke Mellin-Olsen, Bærum sykehus, Vestre Viken HF. Avd.overlege Gunn Kristoffersen,  
Stavanger universitetssjukehus. Overlege Randulf H. Søberg, HMN RHF. Pensjonist, tidligere professor, overlege  
og fagdirektør  Odd Søreide, Oslo. Vararepresentant: Overlege Pernille Schjønsby, Sykehuset Innlandet Elverum.
kUrslEdEr: Overlege Jannicke Mellin-Olsen, E-post: jmellin@online.no
HOTElladr:  Rica Nidelven, Hotel, Havnegata 1, 7400 Trondheim, tlf. 73568000, fax 73568001.
MÅlsETTiNg: Oppdatering av kunnskap innen ledelse, administrasjon og aktuell helsepolitikk.
MÅlgrUppE: Overleger/leger med lederansvar i institusjonshelsetjenesten.
MEriTT:  Det vil bli utstedt kursbevis, og kurset forutsettes å gi meritt for administrasjon og ledelse.
OppgJØr: Utgifter til reise og opphold dekkes av Dnlfs fond. Obligatorisk kursavgift kr. 1.200,- dekkes ikke.  
Det blir tilsendt faktura. Den enkelte belastes kursavgifter som følge av ikke meldt forfall innen 1 uke før arrangement. 
TraNspOrT: Billetter bestilles av kursdeltaker selv. Reise t/r Trondheim bestilles på billigste måte, dersom annet ikke er forhåndsavtalt.
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Returadresse:
Norsk overlegeforening
Postboks 1152, Sentrum
0107 Oslo




