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Kjære kolleger
Omorganisering. Ordet vekker mange 
assosiasjoner. Begrepet beskriver bare 
endring – og endring er både naturlig 
og nødvendig. Ettersom vårt fag endres 
gjennom forskning og ny kunnskap, 
skjer store og små endringer, av og til 
fører dette også med seg strukturelle 
endringer i hele helsevesenet; histo-
rien om behandlingen av tuberkulose 
er et godt eksempel. Vi higer etter 
forandring – drevet av faget! Vi er vant 
med forandring - men, vårt lodd er ofte 
å bli oppfattet som endringsuvillige.

Store organisatoriske endringer 
 drevet av  helsepolitikk og økonomi har 
preget også siste dekade. Helseforetaks-
reformen er den mest grunnleggende og 
så problematisk at den kanskje står for 
fall. Samhandlingsreformen tar sine 
første skritt og følges med både forvent-
ning og skepsis – den skal avskjære det 
stadig økende forbruket av spesialist-
helsetjenester ved å flytte kompetanse 
ut i kommunene. En vakker tanke, men 
vil man vite å legge tilrette ressursmes-
sig for at dette kan lykkes, eller skal nok 
en god ide ”drepes” med underfinans-
iering?

Det har vært gjennomgripende  
omorganiseringer i alle de regionale 
helseforetakene, - delvis er det slik at 
”resten av landet” nå kommenterer 
støyen fra fusjonen i Oslosykehusene.  
Det er ingen tvil om at den sentrale 
prosessen er unik i omfang, ikke bare i 
norsk og nordisk, men også i europeisk 
sammenheng og derfor både avgir mer 
støy og tiltrekker seg mer oppmerk-
somhet. Prosessene i de øvrige fore-
takene har, om enn i mindre skala, også 
budt på de samme elementer og det er 

derfor ikke tema her å kåre ”den mest 
krevende  prosessen”.  Det er mer 
fruktbart å fokusere på det som synes  
å være fellestrekk  - avstanden mellom 
ledelse og ansatte. Vi har ulike mål-
bilder og ulik virkelighetsforståelse  
– er uenig om forutsetninger og be-
grunnelse for, og omfang av endringer.

Felles er også at behovet for utgifts-
kontroll fremstår som det primære.  
Dystre bilder av bratte utgiftskurver 
ute av kontroll og svære og akkumul-
erende underskudd i foretakene er 
kraftfulle argumenter for omfattende 
og akutte tiltak. Sekundære mål er 
kvalitetsforbedring og bedre organiser-
ing av tjenesten (”én dør inn”) samt et 
sterkt ønske om å bygge mer ”robuste” 
enheter. initiativet kommer alltid 
ovenfra (top-down), ofte er de poli-
tiske bestillinger og styrebeslutninger 
altfor konkrete til å tillate meningsfulle 
prosesser mot de virkelig gode løsninger 
på egentlige problemer. Fusjonen i 
Oslo har vel vist at veldig mange av- 
g jørelser var tatt på et for tidlig tids-
punkt, mens man ikke tilstrekkelig 
hadde identifisert problemer og 
 hindringer og derfor ikke kunne for-
utse konsekvensene av tidlige feil-
skjær; dette har bundet opp prosessen. 

Endring skaper usikkerhet. Var man  
mer enig om hvorfor og hvor hen, ville 
uroen kanskje vært mindre. Om tunge 
faglige innspill og erfaringer underveis 
i prosessen fikk sin logiske konsekvens, 
ville det også bidra til et bedre endrings- 
klima. Omvendt vil mangel på en felles 
virkelighetsforståelse og et felles mål-
bilde stikke kjepper i hjulene. Et ledel-
sesansvar i endringsprosesser er å 

makte kommunikasjonsoppgaven – det 
må være kanskje det aller viktigste. 
Svikter man her, svikter man ideen,  
oppgaven, pasientene, samfunnet og 
sine ansatte – det er ikke lite.  

Til felles virkelighetsforståelse. Er 
man først ute, kan man være den som 
får definere sannheten eller virkelig-
heten. Den som sitter med makten 
vinner som regel. At omorganisering-
ene er kvalitets- eller logistikkrefor-
mer, først og fremst, har ingen klart å 
kommunisere, vi sitter igjen med opp-
fatningen av at det er tvingende nød-
vendig å få kontroll med et galopper-
ende helsebudsjett og dramatisk røde 
tall i foretakene. Det er da interessant 
at flere politikere nå, bl a Hallvard 
Bakke og Kjersti Toppe har tatt opp 
spørsmålet om det her foreligger fakta-
feil i dette beslutningsgrunnlaget? Jeg 
viser til økonom Bjarne Jensens artikkel. 
Røde tall i fortaksbudsjettene er reali-
teter man må forholde seg til, men 
flere har påpekt hvorledes regnskaps-
tekniske forhold også forklarer disse. 
Og hvis store omveltninger er basert  
på tildels feilaktig tallmateriale?

Det er et tankekors, men ikke over-
raskende,  at det er økonomien som står 
i fokus. Men dette er grunnleggende: 
Faget forholder seg ikke først til lønn-
somhet og balanse – det gjør økonomien 
som ganske enkelt bare forutsetter 
faglighet!  Andre overordnede ideer 
som at dette egentlig er en omorganise-
ring for å møte fremtidens bemannings-
krise(!) forsto jeg først når jeg intervjuet 
kollega Tor ingebrigtsen. Han var ellers 
svært fokusert på felles virkelighets-
forståelse og et felles målbilde.  
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Vi skal ikke skyte på økonomene. De har en nødvendig plass. 
Fokuset må rettes mot fagets og legenes rolle; Overlegene må 
være helt sentrale når premissene for endringer i sykehus 
legges. Overlegene har hatt, og har makt og autoritet pga sine 
kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Men vi må slippe til 
på en bedre måte i alle faser av utviklingen i norske sykehus. 
Ekstra viktig blir det fremover fordi den medisinske utvikling 
skjer stadig raskere. Paradigmeskiftene kommer oftere, og de 
medisinske fremskritt skal omsettes til gode tjenester.

noen steder har involveringen vært god, men mange har 
dårlige erfaringer, enten ledelsen kan vise til bred og fin for-
mell deltakelse fra de tillitsvalgte og ansatte eller ikke. Opp-
levelsen av å være gissel eller alibi i en skinnprosess går igjen. 
Særlig når utgangspunktet har vært: Spar x antall millioner, 
finn tiltak. Erfaringene har skapt en frynset tillit til omstillinger, 
en omstillingstrøtthet preget av resignasjon og avmakt.  Moti-
vasjon og lojalitet er svekket. Slikt er dyrt. Jeg fristes til å si at 
det har vært mange innsparinger til kostnads ervervelse.

Ledere sier gjerne at de må ha med seg legene for å lykkes 
med omstillinger. Men vi kan undres litt over liv og lære. 
Skal vi være med på ordentlig eller på liksom? 

Tre forbedringer må på plass:
1.  Overlegene må komme inn tidligere, så tidlig at det aller 

første spørsmålet blir: «Hvordan kan vi bedre hjelpe pasi-
entene våre?» 

2.  Legene må gis nok tid, reelt, til å delta. Dette er en stor 
utfordring i dag med veldig stort arbeidspress.

3.  Mange nok leger må involveres, ikke bare de tillitsvalgte. 
De tillitsvalgte skal gjerne fokusere på overordnede pro-
sesser. De enkelte klinikerne må ha aktive roller med sin 
spesifikke fagkompetanse, gjerne flere sammen slik at de 
ikke blir stående alene. De tillitsvalgte kan ikke rekke over 
alle funksjoner. Bred og tidlig involvering av overlegene i 
ulike roller er riktig investering som kommer alle til gode.

Jeg vil utfordre ledere til å ta sjansen: Gi overlegene tid, rom 
og ansvar. La ideene myldre med faget og pasienten i fokus. 
Dernest kan økonomene komme inn og bidra til nødvendig 
opp- og nedprioritering før endelig beslutning fattes. En ut- 
fordring til oss selv: Vi må se helheten, ikke bare vår egen øy.

Overordnet og helt generelt må følgende legges til grunn:
-  Premissene og analysene må være grundige. Mye tyder for 

eksempel på at norge ikke bruker spesielt mye penger på 
sykehusene, og kanskje blir heller ikke eldrebølgen så 
dramatisk. 

-  Målbildet må være tydelig i forkant av omstilling,  
og resultatene målbare. 

-  Omstillingskostnadene på alle plan må erkjennes  
og finansieres.

-  Eventuelle effektiviseringsgevinster kan ikke hentes ut  
før omstilling er gjennomført.

utvikling og omstilling er fremtiden. Det gir forbedringer. 
Men forbedringsfokus er tveegget: «Hvis alt bestandig skal 
bli bedre i morgen, er det egentlig aldri bra nok i dag. Og da 
kan alle være misfornøyd bestandig.» (Christine Koht i 
A-magasinet 20.01.12). Da har vi et arbeidsmiljøproblem. 

Med overlegenes hjelp kan  god og effektiv pasient-
behandling komme i sentrum. God kvalitet og høy pasient-
sikkerhet er også god økonomi.   •

Makt og avmakt

MAKT OG AVMAKT

Av Overlegeforeningens leder Jon Helle

Foto: T
hom

as B
arstad E

ckhoff

››

Overlegenes reelle innflytelse på omstillingene i sykehusene de siste årene har vært for liten. 
Omstillingene har i stor grad vært økonomisk betinget, med fagligheten slepende etter.  
Økonomene har hatt gode tider. Denne ubalansen må rettes opp. Legene må få mer makt  
på fagets og pasientenes vegne.
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– Tor, vi er på hver vår side av bordet 
– bokstavelig talt. Hvordan kunne det, 
skal vi si - gå så galt? Du har gjennom-
ført prosesser og har stor erfaring fra 
”den andre sida”. Jeg er nysgjerrig 
først og fremst på hvorfor vi ser ting 
- så forskjellig.  I min hverdag opplever 
vi at det er stor uenighet om premis-
sene for prosessen - kan man enes 
om virkeligheten? - spør Egge  
– Det å få til en større endring i en 
kompleks og kanskje til og med fusjo-
nert organisasjon med mange tusen 
ansatte er veldig vanskelig hvis man 
ikke har en slags minste felles multi-
plum av virkelighetsforståelse, sier 
ingebrigtsen. Ledelsen og de ansatte  
er nødt til å ha mest mulig enighet om 
hva man ønsker å oppnå – eller ”et 
felles målbilde”. Men han taler nå kun 
som direktør for unn, ikke på vegne 
av OuS, presiserer han.

– Dere konkluderer i en artikkel i Tids-
skriftet nylig at omorganiseringen i 
nord  har gått veldig bra. Det har vært 
mulig både å spare penger og øke 
kvaliteten – uten omstillingsmidler.  
Hva er du mest fornøyd med?
Som én av to faktorer ingebrigtsen 
mener var avgjørende for at prosessen 
ble vellykket, trekker han frem sin 
egen fartstid som lege og innsikten det 
gir i deres situasjon, samt kontaktnett-
verket det medfører.

– Selv om det lett blir to forskjellige 
virkelighetsbilder, tror jeg at det hele 
veien for meg har vært relativt lett å 
forstå de som sitter på den andre siden 
av bordet. Det tror jeg gjør det enklere 

å håndtere det som hele tiden er av 
konflikter og motsetningsforhold.

For det andre klargjorde tidligere 
leder Knut Schrøder, som hadde stor 
tillit i organisasjonen, situasjonens 
alvor og hvor dyptgripende endringer 
den krevde, forteller ingebrigtsen.

– Slik rullet han egentlig ut den røde 
løperen for meg, ved å samle hele organi-
sasjonen rundt en rimelig forståelse av 
behovet for endringer, inkludert nedbe-
manninger. Du kan si hans siste gjerning 
som leder var å etablere en felles virke-
lighetsforståelse – ikke for hvordan det 
kunne løses, men at det måtte gjøres. Det 
er en av de tingene som jeg i ettertid har 
satt utrolig stor pris på. 

– Når historien skal skrives, så mener du 
det har vært en nødvendig prosess som 
noen bare måtte gjennomføre, - vi andre 
vil forstå dette etter hvert?, spør Egge.

– Ja, jeg mener det. Kostnadene og 
ressursbruken i form av bemannings-
innsats måtte ned, fordi en flertalls-
regjering satte noen rammer de ikke 
var villige til å endre. Hvis ikke vi hadde 
gjort det vi gjorde, ville sykehuset endt 
opp med gammelt, ubrukelig utstyr og 
ingen midler til å utvikle byggene. 

Videre mener ingebrigtsen at en 
alvorlig mangel på arbeidskraft gjorde 
prosessen nødvendig. Selv med opti-
malt samarbeid mellom unn, kommu-
nene og universitetet, vil det i et 20-30 
års perspektiv permanent mangle mange 
kategorier helsearbeidere, sier han. 

– Dette er litt nytt for meg Tor - mener 
du at vi rett og slett forutser mangel på 
arbeidskraft, og at det er dette som 
nødvendiggjør å organisere seg på en 
annen måte? Det, må jeg si, har ikke 
stått i fokus sydpå.

Personellmangel er framtidas utfordring
Arild Egge og Tor Ingebrigtsen møttes og ble gode venner for rundt tjue år siden da begge tok 
sin spesialistutdanning ved UNN, før de gikk hver sin vei. Egge er i dag overlege ved Nevroki-
rurgisk avdeling ved Rikshospitalet, en av flere nokså frustrerte representanter for fagbevegel-
sen. Ingebrigtsen er direktør for UNN og styremedlem i OUS, og har ledet en etter fleres me-
ning  turbulent, men nokså vellykket omorganisering av Universitetssykehuset Nord-Norge, som 
driver sykehus i Tromsø, Narvik og Harstad. Med sine motstridende posisjoner som utgangs-
punkt møtes de to etter flere år hver for seg for vennskapelig diskusjon over en bedre middag 
på restaurant i Oslo. 

•

Tor Ingebrigtsen
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– Vi trenger ikke forutse det engang,  
vi står jo oppi det hver eneste dag. Til 
og med på store sykehus som unn og 
OuS mangler vi jo mange sentrale 
personellkategorier, og i eldreomsorgen 
i kommunene er det virkelig et økende 
behov for sykepleiere og annen ar-
beidskraft i årene fremover. 

– Arbeidstidsregler, avspasering og 
vernebestemmelser vil kreve at flere 
leger i hvert fall ansettes for å få 
 arbeidet gjort. Det utdannes samtidig 
flere og kanskje er vi heldige og til-
budet møter behovet?  
– Leger og psykologer er vel omtrent 
de eneste gruppene i helsetjenesten i 
dag hvor rekrutteringsbekymringa er 
adskillig mindre. Men utviklingen med 
legene og arbeidstiden er 
jeg ganske sterkt i tvil 
om. At det er et mot-
setningsforhold 
mellom kort ar-
beidstid og god 
spesialistutdan-
ning er jeg  ganske 
overbevist om.

– Ja, da er vi jo enige om det! Mangel 
på spesialister er jo absolutt et tema, 
men ennå ikke et påtrengende pro-
blem. Men når det gjelder annet helse-
personell er det liksom opplagt at 
svaret er sentralisering – arbeidsopp-
gavene må samles på færre steder? 
utfordrer Egge.
– Altså, jeg vet ikke om jeg ville  
brukt begrepet sentralisering... Men 
clouet er å samle spesielt døgnkontinu-
erlig drift i færre og større enheter. En 
sånn sengepost som vi dreiv i lag på 
nevrokirurgen for eksempel,  
på 12 senger, er veldig ressurskrevende, 
det krever mange sykepleiere for rela-
tivt få pasienter.   Det kan vi rett og 
slett ikke koste på oss i ei fremtid 
med mangel på 
sykepleiere og 
store uløste 
behov i eldre-
omsorgen.

ingebrigtsen forteller at det kan være 
en vanskelig øvelse å være ansvarlig for 
ressursene på sin egen post når dette 
samtidig står i en vekselvirkning med 
hjemmesykepleien man skriver ut til. 
Enda vanskeligere er det å få den  
enk elte lege og sykepleier til å se det 
samme helhetsperspektivet. 

– Men jeg forsøkte å vektlegge hos 
oss at når vi nedbemanner, noen må 
kanskje slutte. 
– ja, det blir færre sykepleiere på unn 
– så er det faktisk bra, fordi at det aller 
største behovet for sykepleiere er i 
hjemmesykepleien og kommunene.

Likevel er det vel en mager trøst for 
dem som jobber på en avdeling med 

avansert sykepleie som blir nedlagt 
at de kan få lov å arbeide i 

hjemmesykepleien, 
påpeker Egge. 

– Altså, det er jo 
ikke akkurat noen 
trøst... Men, jeg 
tror at de fleste 

vil ha respekt 

•
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for at ledere på høyt nivå er nødt til å 
ha et slikt perspektiv, og dermed ak-
septere det selv om man ikke nødven-
digvis er enig i konsekvensene, svarer 
ingebrigtsen.

– Resultatvurderingen deres viser at ting 
er stabile, noe har blitt bedre, og dere 
har kommet i balanse økonomisk. Men, 
går det noen grense for hva organisa-
sjonen tåler av endringer – uten at det 
går utover det faglige? Vi har vært i 
 prosess siden lenge før OUS fusjonen, 
hele tiåret har vært preget av økonomisk 
drevne omorganiseringer. Denne konti-
nuerlige uroen – hvor kunne vi vært 
faglig om fokuset hadde fått være det 
faglige? Kan dere takke omkalfatringene 
for resultatene dere måler – eller er de 
der til tross for, og - kunne det altså vært 
ennå bedre uten? provoserer verten.   
– ideen bak det spørsmålet er jo nesten 
utopisk... Ser man litt på historien, så 
vil alltid periodene der man kan  
konsentrere seg om faget uten å gjøre 
organisatoriske endringer være veldig 
kort. Og det henger sammen med over-
ordna samfunnsmessige forhold som 
demografi og økonomi, men også med 
fag- og sykehusutviklinga. Denne typen 
endringer vil det være hele tiden, og  
nå kreves det endringer av en annen 
dimensjon enn tidligere.

Folk er velutdannet og kan forstå 
dette, kommenterer Egge. Forut for en 
”gigaprosess” som dannelsen av OuS, 
burde overordnede ting som dette vært 
i fokus, kommunisert og forstått av  
de ansatte. innsparing, utsletting av 
dublert virksomhet og ”robuste en-
heter” sto i fokus. Vi syntes f eks at  
vi var robuste…  - fortsetter han.

– Om det hadde blitt presentert slik du 
sier det – at endringene er nødvendig 
fordi vi trenger arbeidskraften organisert 
på en annen måte – ville det gitt en helt 
ny forståelse av prosessen, sier Egge.
– Ja, altså sammenslåinga er jo ikke 
poenget i seg selv. Derimot er det å legge 
til rette for å endre strukturen til mer 
kostnadseffektive driftsen heter. Jeg 

mener som du at enighet – eller i 
hvert fall et  tillitsforhold – mellom 

toppledelsen og fagbevegelsen 
er helt nødvendig. 

– Prosessen hos deg blir jo fremstilt 
som stormfull. Tillitsvalgte sier det har 
det vært en ”huskestue”. På tross av 
høye bølger har det kanskje på nord-
norsk vis vært vellykka?  
– For det første hadde vi en situasjon 
der retninga og detaljene i vedtaket om 
sammenslåingen av sykehusene, samt 
klinikker og nedbemanning ble en-
stemmig vedtatt i styret. Så var det en 
utfordring at Legeforeningen var mer 
uenig enn de andre fagforeningene.  
Og at Legeforeningen hadde probl emer 
med å mobilisere tilstrekkelig innsats i 
sin egen medvirkning. 

– Å bli en del av ledelsen er populært 
sagt ”å gå over til fienden”. Ser du noe 
problem ved det at det foregår en 
”naturlig utvelgelse” av de som er 
 lojale til oppdraget får lederstillinger 
– altså at de med snev av skepsis ikke 
er ”kvalifisert”? 
 – Skal du være leder, må du være villig 
til å lede mot de mål som blir satt og 
støtte de strategiske hovedprinsippene. 
Det fører selvfølgelig til en seleksjon av 
personer som i hovedsak er enig i den 
strategiske retninga til lederposisjoner. 
Jeg har likevel vært opptatt av å for-
søke og skape en ledergruppe som er 
sammensatt av forskjellige typer 
 personligheter.

– Ved RH har vi tapt når vi måles på 
pasient tilfredshet – vi ligger nå under 
gjennomsnittet. Ventetida går kraftig 
opp og epikrisetida kan vi ikke gjøre 
rede for lenger fordi håndteringen av 
de dataene er outsourca. Fortell meg 
at denne prisen er verdt å betale.
– Min tenking om det er egentlig vel-
dig enkel – og veldig kirurgisk. Har du 
en pasient som er så syk at han kom-
mer til å dø hvis du ikke gjør noe, ja  
– da må du operere han. Og etter 
 operasjonen er han litt pjusk altså. 
Men da skal du være rimelig trygg på 
at den prisen du betaler i den post-
operative fasen står i et rimelig forhold 
til det du oppnår i den andre enden. 
Sånn føler jeg at det har vært på unn, 
og jeg synes at jeg fullt ut kan forsvare 
de endringene vi har gjort. 

Egge er med på ingebrigtsens bilde, 
men antyder at pasienten ”muligens 

ikke trengte en ”total makeover” like-
vel?” ingebrigtsen står fast på sitt når 
det gjelder unn, men ønsker ikke å 
kommentere OuS.

Som direktør for UNN sitter du som 
styremedlem i OUS, noen opplever det 
som litt rart?
- Det skjønner jeg, men jeg ble altså 
spurt. i direktørjobben har jeg hatt 
stor nytte av å sitte i et styre for en så 
stor organisasjon. Jeg må ellers bare 
håpe at folk gir meg den tilliten at jeg 
har integritet.

 Men etter å ha vært såpass mange 
steder i arbeidslivet – hvor vil du si at 
ambisjonene ligger nå? 
– Du merket jo da vi jobbet sammen at 
jeg ble tidlig interessert i driften. Jeg 
har prøvd meg som fagdirektør i det 
regionale helseforetaket, altså et nivå 
som er hakket fjernere fra drifta enn 
nå, og det ga ikke mersmak for meg. 
Jeg synes at i direktørjobben er jeg tett 
nok på drifta til at jeg fortsatt opplever 
meg sjøl som lege. Jeg har ikke lyst til  
å bevege meg til noe mer overordnet 
planleggingsnivå.

For ingebrigtsen er det nærmest 
utenkelig å flytte fra Tromsø – ”Da 
måtte man flytte fjellene på Kvaløya 
med”, sier han spøkefullt. Han legger 
litt hemmelighetsfullt til at han nå skal 
ut i et halvt års permisjon for å drive 
helsetjenesteforskning – som en fall-
skjerm, eller noe å falle tilbake på der-
som stillingen ryker – ”for det er jo 
alltid en risiko i stillinger som dette” 
sier han. 

– Joda, jeg kjenner deg igjen. Du forsker 
og publiserer fortsatt, som direktør fort-
satt medlem av ”Skrivestua” på avdel-
ingen. Som nyklekket nevrokirurg, sa du; 
”var dette alt?”. Det overrasker meg ikke 
at du har kastet øynene på noe nytt.
– nei, men det tror jeg generelt er viktig 
uansett hva man holder på med. Enten 
man frivillig eller ufrivillig må forlate der 
man er, så må man sørge for å være for-
beredt på det. Man må alltid ha en utvei.

– ... Sa reven!, sier Arild og ler, før han 
ber om regninga og de to igjen må 
bryte opp og gå hvert til sitt.  •
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Oslo universitetssykehus - i endring

Medisinen er et fascinerende fag. Tenker jeg tilbake til studiedagene på  
70-tallet, ser man hvilke store kunnskapsløft som har skjedd i de aller fleste fag: 
kunnskap som følge av forskning og teknologisk utvikling - og motsatt:  
teknologisk utvikling og forskning som har sprunget ut av nyervervet kunnskap.  

Av Bjørn Erikstein, adm.direktør, Oslo universitetssykehus.››

Samordningen av forskning og 
kunnskapsutvikling skal også  

medvirke til positive steg fremover ved 
Oslo universitetssykehus.  Det er ny 
kunnskap som fører til stadig endring i 
behandlingspraksis og også til endrin-
ger som skjer mer eller mindre ube-
merket – det blir slik fordi faget krever 
det. Finnes det gode eksempler? Ja 
mange, og blant de mest slående er 
hvordan behandlingen av magesår 
endret seg pga helicobacter pylori. Et 
annet eksempel er moderne hjertein-
farktbehandling med PCi.  Behandling 
av hjerneslag følger i samme fotspor. 
AMD-behandlingen har dukket opp de 
siste seks årene. Det finnes mange 
andre og like gode eksempler, og alle 
vil vi at behandlingstilbudet skal ut-
vikles. Det er ikke mange andre typer 
virksomheter der faglig utvikling så 
raskt resulterer i et folkekrav - og i 
kritikk for at det nye tilbudet, det nye 
utstyret, den nye kompetansen, ikke 
allerede er på plass. Forventningene til 
utvikling i helse-norge er enorme og 
kontinuerlige.

Endringer er likevel i sin natur  
smertefulle prosesser - nesten bestandig. 
Det rokker ved faglige tradisjoner, 
påvirker den enkeltes arbeidssituasjon, 
arbeidsplassen blir kanskje flyttet eller 
antallet ansatte skal reduseres. Vi ser 
dette tydeligst på de små sykehusene 
og det er mange eksempler på dette; 
behandlingen blir sentralisert fordi 
den krever spissere fagkompetanse  

og større volum som følge av endringer 
i kunnskap og kompetanse. Tidligere 
tiders behandling av magesår og hjerte- 
infarkt var nok to viktige årsaker til at 
små sykehus hadde sin berettigelse, 
derfor er de små sykehusene under  
et stadig press, i den siste tiden ikke 
minst når det gjelder en trygg og  
kvalitetsmessig god fødselsomsorg. 

Det er nok ingen god grunn til å  
håpe og tro at større sykehus skal  
slippe unna endringer bare fordi de er 
store og robuste. Moderne apparatur, 
anestesi og enklere prosedyrer gjør det 
nødvendig hele tiden å se på organiser-
ingen av de tjenester et sykehus gir til 
pasientene. i Oslo-området var det 
mange store og stolte sykehus og sam-
arbeidet på tvers var godt på et faglig 
nivå, men mindre godt i forhold til å se 
på en organisatorisk samordning av 
funksjoner over sykehusgrensene. Det 
ble gjennomført mange prosesser, men 
lite skjedde selv om både øyeavdeling-
ene, ØnH-avdelingene og hudavdel-
ingene helt sikkert ikke følte det slik. 
Disse avdelingene ble jo slått sammen 
og lagt ett sted for flere år siden.

Ved etableringen av Helse Sør-Øst i 
2007 ble det åpnet for større endringer 
i Oslo-regionen. Oslo universitetssyke-
hus ble etablert i 2009 og samordnin-
gen startet i 2010. Det har vært mange 
diskusjoner, usikkerhet, skråsikkerhet 
og frustrasjon. Det er det fortsatt. 
 Dette er et tungt løft. Flere store syke-
hus er blitt til ett sykehus med mange 

ansatte, nesten 25.000 lønnsslipper 
gikk ut til medarbeidere i Oslo univer-
sitetssykehus hver måned i 2011. Syke-
huset driver pasientbehandling på over 
40 adresser og kommer til å gjøre det i 
mange år. Vi har fått investeringsmidler 
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som gjør det mulig å gjøre endringer 
slik at funksjoner kan samordnes. 
Mange mener samtidig at dette er for 
lite, og at driften lider som følge av 
manglende midler til omstilling. For 
oss i sykehusets ledelse er det en stor 
utfordring å finne gode løsninger 
innen de rammene vi har.  nedslitte 
bygninger, utstyr som eldes før det kan 
skiftes ut og iT-løsninger som ikke er 
tilpasset den nye store institusjonen 
utfordrer oss hver dag. Vi vet at disse 
utfordringene ikke er unike for Oslo 
universitetssykehus. Flere sykehus har 
håndtert vanskelige budsjettsituasjoner 
og organisasjonsendringer uten at 
pasienter har lidd nød. Vi opplever 
likevel at summen og samtidigheten  
av det vi står i, er unik i norsk sykehus-
historie. Som landets største og mest 
synlige sykehus, og med kun kilometer 
til Storting og sentrale redaksjoner,  
er det naturlig at endringer i Oslo  
beskrives som mer skjellsettende enn 
lignende endringer andre steder, og 

foranlediger en kontinuerlig rekke 
utspill, tilsyn og revisjoner. Dette bi-
drar til god transparens og kontroll i en 
prosess som angår mange, og er både 
krevende og til god hjelp samtidig.

Hva er så begrunnelsen for dette nye 
store sykehuset, som likevel gjør at 
arbeidet må fortsette?  Så langt jeg kan 
bedømme vil vi gjennom bedre sam-
ordning og organisering kunne gi pasi-
entene enda bedre behandling. Fag-
miljøene blir mer robuste og vil tåle 
bedre de endringene som kommer, 
både knyttet til medisinske fremskritt 
og endringer i sykdomspanorama. 
Rollen som ledende helseinstitusjon i 
norge med mange nasjonale funksjoner 
og mange regionsfunksjoner vil også 
bli lettere å bære. i tillegg kan vi 
sammen med de andre sykehusene i 
Oslo gi et mer samlet tilbud til Oslos 
befolkning som faktisk bruker spesia- 
l isthelsetjenesten minst av alle i Helse 
Sør-Øst. Pasientene er kravstore når 
det gjelder Oslo universitetssykehus, 

de venter å få det beste. De sier også i 
fjorårets pasienttilfredshetsundersøk-
else at det får de, og de vil anbefale oss 
til sine kjente. Fusjonen har ennå ikke 
resultert i kortere ventelister for alle 
fag - de er like lange som for tre år 
siden innen enkelte områder, men 
pasientene benytter fritt sykehusvalg 
til tross for køen og gir en honnør til 
gode fagmiljøer.

Det er gitt et inntrykk av at noen 
nærmest har satt en dato for når re- 
organiseringen av Oslo universitets-
sykehus skal være gjennomført. Selv-
følgelig er det flere milepæler, samling 
av mottaksfunksjoner på ullevål og 
etablering av Helsearena Aker er blant 
dem, men endringene vil vedvare. 
Historien har fortalt oss at dette vil 
skje, for hver og en av oss er dette 
 viktig å ha med seg i den daglige jobben. 
Alle blir ikke like tungt berørt og alle 
blir ikke berørt på samme tid, men 
over tid vil store organisasjoner som 
sykehus endre seg i betydelig grad. •



OVERLEGEN 2-201210

Debatten rundt omstilling kan anta 
en vulgær form. Er du for dette 

spesielle tiltaket? Eller i mot endring 
generelt? Tilhengerne av en bestemt 
doktrine finner det ikke sjelden enk- 
l ere å angripe kritikeren enn å imøtegå 
kritikken. Kritikeren fremstilles da 
gjerne som motstander av omstilling, 
enten grunnet ønske om å beskytte 
egen posisjon i det gamle hierarkiet,  
eller som motstander av endring gene-
relt. En slik karikering er til å trekke på 
smilebåndet av, men det er like fullt et 
meget kraftfullt, og hyppig anvendt 
maktgrep. Det skaper ikke et godt de-
battklima, og ikke gode avgjørelser.

Det er en forflating av debatten å 
diskutere for eller mot omstilling; er du 
for eller mot mat og drikke? Det gir ikke 
mening. Spørsmålet er derimot om man 
er for eller mot at det tas overordnede 
strategiske grep for å gjøre tilpasninger 
i spesialisthelsetjenesten, som ledd i de 
omstillingene som vil skje. De fleste 
kolleger er vel positive til dette, men 
med visse forbehold. For som i tilfellet 
mat har det jo en viss interesse hva  
slags mat. ikke alt er av det gode. 

Kontinuerlig omstilling eller endring 
er en integrert del av helsevesenet, 
med legene som de sentrale aktørene. 
Endring og utvikling ligger innbakt i 
hele vår måte å tenke fag på. Vi deltar  
i ulike fagfora nasjonalt og internasjo-
nalt, vi forsker og publiserer og tar nye 
medisiner og metoder i bruk. Dette 
driver endringene i sykehusene, struk-

turendringer, endrede finansierings-
ordninger og tilpasninger i administra-
sjon. Det er ikke mer enn drøyt 60 år 
siden penicillin første gang ble tatt i 
bruk her i landet. Omveltningene har 
vært raske og omfattende, og har altså 
latt seg gjennomføre også forut for de 
regionale helseforetak og deres om-
stillingsprogram.

utfordringene i hovedstadsområdet 
er ganske særegne. Befolkningsveksten 
i området er i Europa-toppen. Regionen 
får 30 000 nye innbyggere hvert år, 
tilsvarende hele Molde by, to år Tromsø 
by, og i løpet av 5 år hele Troms. Om  
få år slår eldrebølgen inn. i tillegg 
henvises stadig flere pasienter og 
 sykdomstilstander til regionalt eller 
nasjonalt behandlingsnivå. For mange 
sykdomstilstander er dette en hen-
siktsmessig utvikling som følger av 
økende spesialisering og fokus på 
 kvalitet. Craniotomi ved hodeskader 
gjøres best på nevrokirurgiske avdel-
inger, også i fremtiden. 

De allerede forvokste sykehusene i 
hovedstadsområdet står altså overfor 
svære utfordringer i løpet av ganske få 
år. Det regionale foretakets rolle blir å 
tilrettelegge for at sykehusene kan løse 
oppgavene også med befolkningsøk  - 
n ingen og endrede henvisningsmønstre 
og behandlingsmuligheter.

Men omstillingsprogrammet som 
Helse Sør-Øst satte i verk er nå i krise. 
Dette var høyst forutsigbart. For i Oslo 
skulle alle de offentlige sykehusene, som 

Innsparingsspotensialet ved fusjonen av Oslosykehusene ble overvurdert og 
forutsetningene og kompleksiteten i prosjektet ble ikke forstått. Faremoment-
ene ble undervurdert og stort gjennomføringstempo fra start ga «utforkjøring  
i første sving». 

Av Christian Grimsgaard, klinikktillitsvalgt for overlegene OUS››

Osloprosessen fra innsiden
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hver for seg var blant landets  største, 
fusjoneres til en sykehus mastodont 
som ikke før har sett sin like i nordisk 
sammenheng. Forenklet var budskapet 
at dobbelt så stort blir dobbelt så billig, 
og bedre. Samordningsgevinsten skulle 
ikke alene finansiere omstillingen i 
Oslo, men skulle komme hele landet til 
gode. i HSØs styrevedtak 108 ble det 
formulert at årlig innsparing ved sam-
ordning av administrasjon alene ville 
ligge mellom 2 og 300 millioner, gevin-
sten ville komme raskt. Årlig effekt av 
samordningen mellom ullevål og RH 
alene ville gi 6-900, Aker ville komme  
i tilegg. På toppen av det hele ble det 
lagt til at dette først og fremst var en  
kvalitetsreform. 

Mange var kritiske til at dette svarte 
ut alle de utfordringene sykehusene sto 
overfor. Forventningen om at fusjonen 
skulle være selvfinansierende, gjorde  
at vurderingsevnen til de som satt i 
førersetet ble trukket i tvil. Men inn- 
vend ingene ble for en stor del avvist 
med mistenkeliggjøring av motivene  
til  kritikerne, dessuten, støy måtte på-
regnes, ikke alle kan være enige. Alle 
endringene foreslått var riktige og  
viktige var gjennomgangstonen. Ytterlig- 
ere argumentasjon var ikke nødvendig.

Antakelsene om snarlig gevinst, som 
gjorde dette så alt for lett å sette i gang, 
førte til at prosjektet styrte i grøfta kort 
etter oppstart. Det var ikke mulig å 
gjennomføre de store endringene uten 
penger, og pengene uteble. Sykehusene 

ble ikke mer effektive ved dannelse av 
denne giganten under felles ledelse. 
Akers ganske strømlinjeformede 
 aktivitet ble ikke billigere faset inn i  
et allerede handlingslammet overfylt 
ullevål sykehus. underskuddene økte, 
handlingsrommet svant. Direktører  
og klinikkledere trakk seg. 

Det er store uløste problemer knyttet 
til organiseringen av sykehusene i  
hovedstadsområdet. Ved siden av  
problemene i Oslo står vi i akutte kapa-
sitetsproblemer ved A-hus i løpet av  
få år, og det er behov for ny bygnings-
masse også i Vestre Viken. Løsningen 
finnes ikke ved å skjele til hvordan dette 
har vært håndtert ellers i landet. Dette er 
av en helt annen skala og kompleksitet. 
Men vi kan søke hjelp i våre nordiske 
nabolands hovedsteder hvor tilsvarende 
prosjekt også har støtt på problemer. i 
Stockholm har man valgt å utsette inte-
grasjonen i påvente av et helt nytt syke-
hus hvor aktiviteten kan samles. Kan-
skje kunne dette vært en løsning også 
for oss. Men tror vi stadig at et sykehus 
med mer enn 20 000 ansatte er en god 
ide? Vi trenger ikke ta stilling til dette 
de nærmeste årene. For HSØ har ikke 
midler til å investere stort, og prosessen 
var ikke selvfinansierende som forut-
satt, sykehusenes gjeld øker. Bare i OuS 
nærmer den kortsiktige gjelden seg 3 
milliarder. Arbeidstilsynets har dessu-
ten fått snusen i at påleggene de gav i 
2002 ikke er håndtert. Alt tyder på at 
omstillingsprosjektet i overskuelig 

fremtid vil bli et oppussings-prosjekt av 
ullevål og Radiumhospitalets gamle 
bygningsmasse.

uten penger til nytt bygg som i Stock-
holm er det nærliggende for Oslo å se  
til Danmark. universitetssykehuset i 
København er en koordinerende instans 
som overbroer de gamle sykehusene. 
Disse fungerer som selvstendige drifts-
enheter. København har i alt 14 sykehus. 
Også i Oslo skal virksomheten være 
spredd på flere store lokalisasjoner i 
lang tid fremover, og da må organisa-
sjon og aktivitet tilpasses dette. Køben-
havns driftsmodell kan være en løsning. 

Organisering av sykehus må være 
tilpasset driften, ikke omvendt. utvik-
lingen av sykehusene i hovedstadsom-
rådet vil være krevende i mange år 
fremover. En felles erkjennelse av 
 problemene er første skritt ut av grøfta. 
utfordringene er ganske unike, og av 
skremmende proporsjoner. Erfaringer 
fra lokalsykehusdiskusjoner eller ut-
viklingen av universitetssykehuset i 
Tromsø har nok begrenset overførings-
verdi. Løsningen må ta utgangspunkt i 
Oslo-regionens spesifikke utfordringer. 
Dernest bør vi skjele til andre land 
med tilsvarende utfordringer for å 
finne gode løsninger. Et fritt debatt-
klima med saklig meningsutveksling 
uten karakteriseringer av meningsmot-
standere vil gjøre jobben lettere, og 
sikre oss mot gjentakelse av de ganske 
katastrofale feilgrep som har skjedd så 
langt. Vi har ikke råd til flere.   •
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Økonomisk underskudd ved Oslo-
sykehusene resulterte i eksperi-

mentell sammenslåing av fire av de 
største sykehus i norge i 2009. Ett stor-
sykehus med ”en dør inn” og en avdel-
ing for hver spesialitet, skulle redusere 
utgifter. Pasientbehandlingen skulle 
være sentral. Status 3 år senere er ca 
40 sykehusdeler spredt milevis fra 
hverandre, 47 dører inn og en bunnløs 
gjeld. Pasientbehandlingen er satt på 
vent. Pasienter blir avvist. 

Ledere med urealistiske visjoner 
fra dag 1. OuS gikk tidlig ut med visjo-
ner om at i 2015 sto et nytt OuS ferdig 
oppsatt ved Rikshospitalet. Dette var 
ikke mulig fordi Rikshospitalet hadde 
bare marginale områder for ny utbyg-
ging. Alle navn på sykehusene skulle 
fjernes. ullevål skulle bare omtales 
etter sin gateadresse, som de andre 
sykehus – ikke navn. Dette var helt 
urealistisk. Skulle ullevål, Rikshospita-
let, Aker og Radiumhospitalet utrade-
res som navn måtte det også skje på 
buss og trikkeholdeplasser, i kart, his-
toriebøker, og i hele landets befolk-
nings bevissthet! Datasystemer skulle 
kombineres i klinisk arbeidsflate – som 
endte i en 160 millioner kroners fadese 
som ble unntatt offentligheten.

Fusjonering bare i navnet. De altfor 
store ”nye” avdelingene er oppdelt og 
spredt mellom flere sykehus. Barne-
medisinske spesialiteter er spredt 
 mellom flere klinikker og selve barne-

sykehuset er utradert. Foreldre, pasi-
enter og personell klager. Helhets-
ansvaret for pasienten og avdelingen  
er fraværende. De tidligere så flotte  
og velfungerende fire sykehus er nå 
sørgelige syn!

Ulovlig håndtering av personell? 
Tidligere avdelingsledere er nå delvis 
ledere, eller usikre på sitt mandat, eller 
uformelle ledere, eller mangler papir 
på at de er ledere, osv. noen er til og 
med tvangsflyttet til annet sykehus, 
eller tvunget til å si opp. Årsaken ligger 
i en svær omorganisering av 20 000 
personer gjennomført nesten samtidig. 
Jeg tror dette er ulovlig håndtering av 
sykehuspersonell.

Valget var oppsigelse eller å søke ny 
stilling i OuS. Det var ingen skikkelig 
vurdering med hensyn til kompetanse, 
innsats eller innplassering. ”Bedøm-
melseskomiteer” besto ofte av ufag-
lærte eller ”sluggere” innen faget som 
kunne telle år. Trynefaktoren var høy, 
det samme den sterkestes rett. Her var 
sjansen til å kvitte seg med personer 
som ikke var så lett å lede i systemet. 
Alt skjedde fort og gale. 

Ledelse og lojalitet. nye sjefer viste 
ofte større lojalitet til ledelsen enn til 
sitt ansvar overfor personell og pasien-
ter. De lojale medarbeidere er riktig-
nok en støtte for ledelsen, men på sikt 
er de en dårlig ballast for et svært skip 
i motvind. Økende antall ”glavalag” i 
systemet, ansvarsoppdeling på tvers av 

avdelingsstrukturer og seksjoner, og 
manglende arbeidsbeskrivelser og 
mandater fører til ustrukturerte for-
hold og risiko for både personell og 
pasienter.

Det er få protester inne i systemet, 
bare en stillferdig oppgitthet. Makta 
rår. Selv om Direktøren sier at ”ordet 
er fritt” så merker de få som uttaler seg 
at noe skjer overfor dem. Det manipu-
leres. Åpen og konstruktiv kritikk er 
problematisk. Store allmøter gjennom-
føres med stort sett rungende taushet 
fra salen. Omorganisering – som stadig 
pågår i de forskjellige ledernivå fører 
til uro og er et maktmiddel for ledel-
sen. Vil du ikke - så omorganiseres du. 
Det skjer også et stort spill om areal-
fordeling.

Alt gjøres for at fusjonen skal bestå. 
Den skal ikke diskuteres lenger – den 
er endelig. Derimot styrkes fusjonen 
ved hjelp av omorganiseringer. 

Fusjoner assosieres med fiasko.  
Helsebyråkrater tok avgjørelsen om 
fusjonering av Oslo-sykehusene, godt 
hjulpet av entusiastiske pådrivere 
innen helsevesenet og politikken.  
Felles for alle må ha vært manglende 
dokumentasjon og sviktende kunnskap 
om risiko ved fusjoner. 

Dette til tross for at nærmest alle 
førstegangs fusjoner i industrien mis-
lykkes (”Hvordan lykkes med fusjoner 
og overtakelser?” 30. sept 1991. Seminar 
for industrien). Bare de som har stor 

Oslo universitetssykehus
– en fusjon som går mot fiasko?

Av Bjørg Marit Andersen, dr med Professor i hygiene og smittevern››

Bjørg Marit Andersen er spesialist i medisinsk mikrobiologi og har lang fartstid i som kliniker og leder 
ved Ullevål sykehus. Fra 1994 til 2012 avdelingsoverlege i sykehushygiene og smittevern ved OUS  
– Ullevål. Professor (emeritus) i hygiene og smittevern ved Ullevål universitetssykehus og Diakonova 
høyskole. Hun har i flere avisinnlegg og kronikker detaljert kritisert den pågående hovedstadsprosessen. 
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erfaring med fusjoner (fem eller mer) 
har sjanse for å lykkes, og da lykkes 
bare en av tre. Årsaken til fiaskoen er  
at kostnader og gjennomføringstid 
undervurderes, at gevinster av sam-
menslåingen overvurderes og at plan-
leggingen på forhånd er for dårlig. 
Derfor regnes fusjoner i industrien 
som svært kostbare og risikobetont. 
Fusjoner skjer vanligvis mellom to 
enheter. Likevel - uten noen form for 
vær-varsom plakat ble hele fire store 
Oslo-sykehus fusjonert til OuS.

internasjonale studier er mangel-
fulle, lite evidensbasert og oftest fra 
land med annen form for helsetjen-
este.1  i norge har det vært en viss 
fusjonering til regionale helseforetak 
og mindre ”helseforetak”  
innen regionen uten at 
dette er grundig evaluert. 
Etter opprettelse av regio-
nale helseforetak i 2002 var 
det i perioden 2002-2007 
økt effektivitet ved norske 
sykehus, men også økende 
underskudd og store etterslep av  

vedlikehold.2,3 Ved ullevål var det  
dessuten i perioden 2002-2007 signi-
fikant økende antall sykehusinfek-
sjoner, større arbeidspress for ansatte, 
kraftig nedgang av antall personer som 
driftet sykehuset (renhold og annen 
drift) og dermed redusert pasient-
sikkerhet. 2,3

Manglende forhåndsarbeid og ana-
lyse rundt fusjonen av Oslosykehusene 
kombinert med manglende evaluering 
av helseforetaksmodellen viser at det 
ikke var dokumenterbart grunnlag for 
fusjoneringsvedtaket i Oslo. Det var 
ingen økonomisk eller pasientrelatert 
årsak til at disse fire sykehusene skulle 
slås sammen.   •

Referanse
1.  LE Kjekshus. En evidensbasert  

fusjon?. Kronikk. Tidskr nor Lege foren 
2011; 131:2497-9

2.  BM Andersen. Effektivisering av sykehus- 
uten økonomisk gevinst? Dagens Medisin 
34/2008.

3.  Andersen BM, Rasch M, Hochlin K, Tollef-
sen T, Sandvik L. Hospital-acquired infec-
tions before and after healthcare reorgani-
zation in a tertiary university hospital in 
norway.  J Publ Health 2009; 7: 1-7
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Hva gikk galt i Hovedstadsprosessen?

›› Av Jomar Kuvås, siviløkonom, doktor ingeniør (tidligere visedirektør Rikshospitalet)

Det var gode grunner for å gjøre 
omfattende grep i hovedstadsom-

rådet for løsningen med Helse Sør og 
Helse Øst var håpløs. Men HSØ tok feil 
veivalg, de la opp til urealistiske førin-
ger og innførte et sentralstyrt regime.

Alt på en gang
Det er nesten uforståelig at HSØ  
prøvde å gjøre alt på en gang i denne 
prosessen i den tro at det ville gå bra. 
For det er begrenset hvor store omstil-
linger og innsparinger en organisasjon 
er i stand til å gjennomføre samtidig.

Det å fusjonere så ulike sykehus som 
de fire store Oslo-sykehusene til nord-
Europas største sykehus er en enorm 
utfordring i seg selv. For her var kul - 
 t uren, driftsoppleggene og styrings-
formen så vidt forskjellig at forsiktig-
het burde utvises. Dessuten viser 
forskning at så stort sykehus ikke er  
en optimal løsning fordi ulempene blir 
for store.

På toppen av dette kom en fisjo- 
ner ing til Ahus. Dette tilsvarte en over-
flytting av et pasientgrunnlag tilsvar-
ende Trondheim bys befolkning, og 
dette skulle fullføres i løpet av en  
nyttårshelg. Samtidig skulle helse-
personell overflyttes nesten like  
fort etter HSØ-planen.

Mangler grunnmurer
For å få til vellykkede fusjoner er det 
nødvendig med god infrastruktur og 
systemer. Men i dette tilfellet var for-
holdene dårlige, fordi alle sykehusene 
hadde ulike iT-systemer som ikke 
kunne snakke sammen. HSØ prøvde  

en hurtigløsning med en klinisk 
 arbeidsflate, men det kunne umulig  
gå godt. i dag sliter de ansatte med 
provisoriske løsninger som er arbeids-
krevende og sinker pasientflyten.

Mange av bygningene er i dårlig 
forfatning og OuS har fått omfattende 
pålegg fra Arbeidstilsynet. når man i 
tillegg har 70 lokasjoner hvor man 
driver pasientvirksomhet og mangler 
stedlig ledelse, blir det vanskelig å 
drive dette som en integrert sam - 
handl ende organisasjon. Det blir  
heller ikke bedre av at gjennomsnitts-
alderen på MTu er godt over 10 år.

Krav til gevinst
i styresaken 108/2008 om Hovedstads-
prosessen skrev HSØ at «På kort sikt 
kan flere effektiviseringsgevinster 
realiseres gjennom felles ledelse og 
med virksomhet på flere lokasjoner. 
Dette vil kunne realiseres uten ves ent- 
lige investeringer. Gevinstene er  
estimert til ca 300 millioner kroner.»  
i tillegg antydes det betydelige 
 gevinster etter hvert.

Samtidig fikk OuS redusert bud-
sjettet sitt ved overføringen av pasi-
enter til Ahus. Dette er en naturlig 
konsekvens, men det er likevel en 
 krevende operasjon å foreta nød - 
vend ige tilpassinger som har store 
konsek venser.

Om ikke dette ikke var nok, innførte 
HSØ en ny inntektsmodell for regionen. 
Selv om man manglet data og robuste 
modeller for en slik beregning, gjen-
nomførte HSØ dette som et haste-
vedtak. Resultatet var at OuS fikk et 

inntekts kutt på 360 mill kroner som 
ble fordelt til andre sykehus. Selv 
 mente OuS at de hadde krav på inntil 
300 mill kroner ekstra for lands-  
og regionsfunksjonene.

Så før høsting
Slike store omstillingsprosesser krever 
ekstra midler, men HSØ så bort fra 
dette inntil de måtte endre syn. Men 
hoveddelen ble gitt som lån. På grunn 
av dette samt urealistiske budsjettkrav- 
ene som HSØ har stilt, har sykehuset 
gått med store underskudd og har nå 
en gjeld på 2,4 mrd kroner. Dette skal 
betales tilbake med rentes rente og går 
på bekostning av pasientbehandlingen.

For å berge seg har sykehuset solgt 
eiendommer og leiligheter i stor skala, 
men det betyr at det reelle under-
skuddet er vesentlig større. Samtidig 
fremstiller HSØ seg som den barm-
hjertige samaritan, men de fungerer 
mer som en bank.

Risiko er smittsomt
Et verre utgangspunkt kunne det nye 
sykehuset ikke ha, og det har heller 
ikke gått bra. Med en gang oppsto det 
nemlig stor risiko på mange områder 
og risikomatrisen lyste rødt. Men stor 
risiko gir ny risiko og den smitter over 
på andre områder. Har man ikke til-
strekkelig korrigerende tiltak, kan 
situasjonen komme ut av kontroll.

i dag sliter OuS med en rekke 
 problemer og tilsynsmyndighetene og 
fylkeslegen gransker en rekke saker  
og har gitt en rekke pålegg. i tillegg har 
Kontroll- og konstitusjonskomiteen 

Mye har gått galt for Helse Sør-Øst (HSØ) i det store omstillingsprosjektet 
som Helsedepartementet ba dem gjennomføre. Spesielt har det gått galt 
med sykehusfusjonen i Oslo.
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hatt høring om prosessen og vil om 
kort tid legge frem sin innstilling for 
behandling i Stortinget. Samtidig har 
også Riks revisjonen begynt å se på 
prosessen og helseministeren må 
 stadig løpe til Stortinget for å svare  
på en rekke spørsmål.

Sentralstyring
Meningen var at sykehusene skulle 
være egne juridiske enheter med et 
selvstendig styre, men HSØ har bevisst 
valgt å styre etter prinsippet mor-datter. 
i tillegg griper de inn i den daglige 
ledelsen og driften av sykehusene. Men 
likevel tar aldri HSØ ansvar. De peker 
enten oppover eller nedover og aldri  
på seg selv. Dermed blir rollen angå-
ende myndighet og ansvar uklar. i  
dag er styret i OuS nærmest blitt et 
driftsstyre og dette er en uheldig ut-
vikling.

Problemene blir enda større ved at 
styret og ledelsen ved OuS blir skiftet 
ut på løpende bånd. Siden OuS ble 
etablert har man hatt 4 direktører og  
3 styreledere. ingen annen eier gjør 
slikt i en gedigen omstillingsprosess.

Mot stupet
Det vi har sett til nå er bare marsjen 
mot stupet. For etter Langtidsbud-
sjettet skal sykehuset spare nesten en 
milliard lønnskroner innen 2016 og 
1100 stillinger skal bort.

i tillegg vil ikke OuS oppnå budsjett-
balanse i år, og får derfor underskud-
det i ny regning til neste år. Dermed 
blir nedbemanningen på 1500-1700 
årsverk. Dette kommer til å gå på helsen 
løs for både pasienter og ansatte. 

Både Ahus og Vestre Viken sliter 
mye med økonomien og driften,  
men verst rammet er OuS.

HSØ har ansvaret 
Selvfølgelig har OuS et selvstendig 
ansvar for utvikl ingen. Men det er 
HSØ som har lagt føringene for Ho-
vedstadsprosessen og OuS, gitt bud-
sjettrammene og målsetningene for 
sykehusets aktiviteter. Og beskjeden er 
at budsjettene skal holdes,  
kvaliteten opprettholdes, 
 pasientbehandlingen økes  
og køene reduseres.

Vi går en dyster tid i møte.  •

Bente Mikkelsen

Foto H
else Sør-Ø

st

Referanser:
Jomar Kuvås:  
«Ledelse, organisering og fusjons- 
prosesser i helsevesenet» - 2012
Kan lastes ned gratis  
fra http://blogg.gratisfor- 
laget-kuvas.no
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Ved opprettelsen av fusjonen  
Vestre Viken valgte Helse Sør-Øst 

”klinikkmodellen”, en organisering i 
gjennomgående klinikker på tvers av 
de 4 sykehusene Drammen, Kongs-
berg, Ringerike og Bærum. Valg av 
organisasjonsmodell var overraskende 
fordi Helse Sør-Øst allerede hadde 
gjort et mislykket forsøk med denne 
modellen. i Sykehuset innlandet, som 
omfatter sykehusene Lillehammer, 
Hamar, Gjøvik, Elverum, Kongsvinger 
og Tynset, hadde klinikkmodellen ikke 
fungert og var derfor blitt reversert. 

Klinikkorganiseringen ble i Vestre 
Viken ensbetydende med fravær av 
lokal ledelse. Klinikkdirektørene til-
brakte mye av sin tid i bil mellom  
sykehusene. På Bærum var det fra  
2010 ingen direktør, ingen stab, ikke 
noe personalkontor, lønningskontor 
eller iT-hjelp. Det var ingen å få tak i 
når man trengte hjelp til å ordne det 
som ikke fungerte eller bare gi en 
 beskjed. På tross av dette gikk hjulene 
rundt, pasienter ble innlagt, behandlet 
og utskrevet, men de ansatte undret 
seg over om noen i ledelsen brydde  
seg om det.

underskuddet i det fusjonerte  
Vestre Viken vokste seg formidabelt  
og  administrerende direktør nils 
Fredrik Wisløff fant det da påkrevet  
å oppheve noen av de gjennomgående 
klinikker, for å oppnå økonomisk  
kontroll. Det skjedde 1. januar i år. 
Medisinsk-, Kirurgisk- og Kvinne- 
Barn klinikkene ble erstattet av Klinikk 
Drammen, -Kongsberg, 

-Ringerike og –Bærum, hver med sin 
stedlige direktør, men alle var fortsatt 

underlagt Vestre Viken. Vi ansatte 
kunne konstatere at endelig var våre 
bønner om stedlig ledelse blitt hørt. 
Mange møter var holdt om dette og 
politikere hadde gitt sine klare anbe-
falinger. Skuffet var vi likevel over at 
snuoperasjonen ikke ble gjennomført 
fullt og helt. Tre av de gjennomgående 
klinikkene ble opprettholdt: Klinikk 
for Medisinsk Diagnostikk (røntgen  
og lab.), Klinikk for intern service 
(renhold, mat, medisinsk teknisk ut-
styr, vedlikehold osv.) og Klinikk for 
Psykiatri. Hva var begrunnelsen for å  
beholde disse?

Som man kunne forvente, fungerer 
det bedre med stedlige direktører. På 
Bærum sykehus har den stedlige direk-
tøren blitt møtt med stor velvilje og 

stemningen er bedret. At direktøren 
ikke har råderett over sykehusets diag-
nostikk, oppfatter alle som et problem. 
Det er heller ikke ukomplisert at en 
annen klinikkdirektør har ansvaret når 
det medisinsk-tekniske utstyret ryker 
og at ennå en annen direktør styrer alt 
det praktiske, som renhold, mat og 
oppussing. 

”Delvis stedlig ledelse” i Vestre Viken 
er et steg i riktig retning, men har sine 
begrensninger. Direktøren på Bærum 
sykehus er underordnet Vestre Vikens 
ledelse. Det gjenstår å se om denne 
formen for stedlig ledelse gir mulig-
heter for hensiktsmessig pasientbe-
handling og om det oppfyller adminis-
trerende direktør Wisløffs ønske om 
økonomisk kontroll i Vestre Viken. •

Stedlig ledelse i sykehus

Av Toril Morken, Hovedtillitsvalgt på Bærum sykehus, Vara foretakstillitsvalgt i Vestre Viken

Eksperimentet med stedsovergripende ledelse viste at en leder i bil mellom 
de ulike lokasjoner blir oppfattet som fraværende av alle. En slik omflakkende 
tilværelse gir lederen en svekket plattform for sitt lederskap og forsøket er 
flere steder avbrutt pga uforutsette dårlige resultater…

››
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Forhistorien til nytt sykehus i Østfold 
er lang. noen vil trekke fram at tomta 
på Kalnes ble kjøpt allerede i 1864 til 
sykehus- og skoledrift av Smaalenenes 
Amt.

Prosessen startet imidlertid på 1980 
tallet da sykehusene i Østfold (Askim, 
Moss, Halden, Sarpsborg og Fredrik-
stad) begynte å samle funksjoner og via 
ulike modeller endte opp som ett syke-
hus, Sykehuset Østfold. Somatikken 
var ferdig samlet i 1998 og i 2003 ble 
psykisk helsevern samorganisert til ett 
sykehus. Vi var samorganisert, men 
langt fra samlokalisert.

Bygningene var gamle; de eldste fra 
1950-60 årene. Til tross for gjentatte 
ombygginger og utbedringer hadde 
Østfold en uhensiktsmessig bygnings-
masse for en samordnet (og sentrali-
sert) sykehusdrift.

Beslutningen om å bygge et nytt syke-
hus i Østfold ble tatt av fylkestinget i 
Østfold i mai 1999. Det ble besluttet en 
modell som innebar at ett nytt sykehus 
skulle erstatte de seks sykehusene som 
den gang var i Østfold. Sykehuset skul-
le plasseres på Kalnes litt nord for 
Sarpsborg. Arbeidet med hovedfunk-
sjonsprogram for det nye sykehuset ble 
påbegynt høsten 2000. Dette ble god-
kjent av Østfold fylkesting i mars 2001 
og deretter i Helseregion Øst i mai 
2001. Det ble iverksatt en begrenset 
designkonkurranse sommeren 2001,  
og vinner ble kåret våren 2002 (”Lyse 
utsikter”). 

Stopp: Så langt, så bra og mange hadde 
tro på at vi nå ville få ett nytt sykehus i 
Østfold, men så sa det stopp! Som kjent 
ble det ny eierstruktur. 1. januar 2002 

skiftet sykehuset eier fra fylkeskom-
munen til staten.Etter en pause starter 
arbeidet med prosjektet opp igjen i 
2005. Det ble gjennomført en idéfase-
utredning og på det grunnlaget ble 
konseptfasen startet i 2006 i regi av 
Helse Øst RHF og fullført sommeren 
2007.Styret i Sykehuset Østfold tok i 
juni 2007 redgjørelsen vedrørende 
konseptfasen til orientering. Styret 
sluttet seg også til utredningens anbe-
faling om at nytt Østfoldsykehus burde 
bygges som et helhetlig konsept, dvs. 
man håpet fortsatt på å kunne samle 
alt på Kalnes. Fagmiljøene gikk helt  
og fullt inn for dette og så på det som 
svært uheldig hvis man skulle utvikle 
et framtidig sykehus med drift både i 
Moss og på Kalnes. 

Nytt sykehus i Østfold

››
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I Østfold bygger vi nytt sykehus. Hva ved dette kan være av generell interesse? 
Da jeg sa meg villig til å ”drodle” litt rundt dette, tenke jeg at det skulle være 
lett å trekke fram noe som kunne være av allmenn interesse for lesere av 
«Overlegen». Jeg er ikke helt sikker lenger.

Av Jon Lunde, Overlege, Foretakstillitsvalgt Sykehuset Østfold
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Delt løsning: i løpet av 2008 ble kon-
septrapporten revidert og i desember 
vedtok HSØ en delt løsning der en-
heten i Moss skulle opprettholdes og 
oppgraderes. i tillegg skulle det bygges 
et nybygg på Kalnes. Vi hadde endt opp 
med en delt løsning. En løsrevet set-
ning fra vedtaket - ”Det må være et 
fortsatt fokus på mulige kostnads-
reduksjoner” -  illustrerer kanskje  
hvor fokus var?

Våren 2009 ble det gjennomført  
en kvalitetssikring av konseptet, og 
konseptrapporten ble behandlet på 
nytt i møte 17.06.09. Styret i Helse  
Sør-Øst RHF godkjente konsept-
rapporten i dette møtet og la den til 
grunn for utarbeiding av forprosjekt.

Forprosjektet for nytt Østfoldsyke-
hus ble godkjent av Styret i Helse Sør-
Øst RHF 16. desember 2010.

Første spadetak ble tatt 5. september 
2011 og vi var i gang med bygging av 
nytt sykehus i Østfold.

Hvorfor så mye historie? 
Det er nå mer enn ti år siden det ble 
besluttet å bygge nytt sykehus. Dette 
har vært ti år med store organisasjons-
endringer og det er vanskelig å skille 
de endringene som kom som en følge 
av et behov for omorganiseringer av 
drift fra de som lå i utviklingen mot 
nytt sykehusbygg. Kanskje er dette en 
illustrasjon av at ”nytt sykehus” bare  
er et nytt bygg og at organiseringen av 
driften er den egentlige sykehusutvik-
ling. Hvis man skal dvele litt ved de 
temaene som har dannet bakgrunnen 
for de beslutninger som har blitt tatt, 
kan man se på flere forhold.

Befolkningens framtidige behov. 
ulike framskrivninger av demografiske 
forhold ble lagt til grunn. Valgte man 
en optimistisk variant eller var det 
realisme i valgene? Mange var usikre? 

Fra de første planene lå det en for-
ventning om at det ville være behov  
for færre senger på grunn av endringer 
som dreide behandlingtilbudet fra  
seng til dagbehandling til poliklinikk. 
Dette er en utvikling vi har sett og 
antallet senger er betydelig redusert  
i forhold til de første planene fra år-
tusenskiftet.

Hva med sammenhandlingsrefor-
men? Den ble av naturlige grunner 
aldri lagt til grunn ved den tidlige  
planleggingen av sykehuset, men 
 begrepet ”utskrivningsklare pasienter” 
ble brukt.

Mange vil fortsatt føle at de går inn 
det nye sykehuset med noe usikkerhet 
om framtidig kapasitet, ikke bare på 
senger, men også kapasitet knyttet til 
teknisk areal, så som operasjon, inten-
siv og billeddiagnostikk.

 
Rammer satt av økonomi
Fra første stund lå de økonomiske 
rammene der. Jeg har mange ganger 
lurt på om det at de ble lagt så stramt 
fra starten av, må sees på med bak-
grunn i de prosjekter som da til dels 
var i gang og dels gjennomført, så som 
Rikshospitalet, AHuS og St.Olav?  
- usikkerhet om opptaksområder og en 
generell usikker utvikling i det som da 
var blitt Helse Sør-Øst?

Opprettholdelsen av Moss kan kun 
sees på som økonomisk betinget. Tid-
ligere innstillinger, vurdering av drifts-
kostnader og det faktum at grunn-
planen for sykehuset på Kalnes 
allerede nå er tilrettelagt for utvidelse, 
tilsier at det ikke var faglige og drifts-
messige forhold som begrunnet valget 
om å fortsatt utvikle sykehuset på flere 
lokasjoner. 

Økonomiske begrensninger er en 
vesentlig grunn til at vi ikke kan ta i 
bruk de iKT verktøy som ”alle” ser at 
ville være hensiktsmessige for en 
 moderne sykehusdrift.

Økonomiske begrensninger er en 
vesentlig grunn til at man ”vrir” på 
planer for teknisk utstyr, areal osv.

Økonomiske rammer er nødvendige 
og de skal holdes, men vi kan i ettertid 
kanskje spørre oss hvordan de fram-
kom og ble akkurat det de ble. Jeg 
skulle nok ønsket at vi i oftere hadde 
krevd en tydeligere i konsekvensbe-
skrivelse når de valg vi gjorde primært 
var styrt av økonomiske forhold.

når rammene er gitt framtrer også 
rollene ulikt. noen går inn i jobben gitt 
de rammene som ligger der, andre 
fortsetter i driften med et skjevt blikk 
til utviklingen. Dette er en stor ut-
fordring for ledere - og tillitsvalgte  

– glede oss over mulighetene samtidig 
som vi ser og aksepterer begrensninge ne.

Arbeidsmiljø
Vi har akkurat fått vite at Arbeidstil-
synet har godkjent prosjektet uten 
anmerkninger. Det er gledelig og viser 
at det er gjort en god jobb.

Et gjennomgående tema har imidler-
tid vært arbeidsforhold; det være seg 
arbeidsstasjoner på postene, møterom, 
tradisjonelle ”kontorplasser”, etc..  Jeg 
tror vi har lært noe og at det bl.a. blir 
flere og mer skjermede arbeidsstasjoner 
tilknyttet sengearealene enn vi har sett 
i andre prosjekter.

Det er umulig å unngå å omtale end-
ringene i legenes kontorforhold. Vi får 
som i de senere prosjekter begrensede 
kontorlandskap og få enkeltplasser. Jeg 
har snakket med ganske mange og fått 
mange innspill. De fleste er negative  
og påpeker behovet for en skjermet 
arbeidsplass for deler av det arbeidet 
som skal gjøres. Andre opplever det å 

•
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sitte i kontorfelleskap som positivt, 
 - men det begrunnes nesten alltid ut 
fra en sosial vinkling – det er hyggelig!

Behovet for faglig konsentrasjon er 
lite ivaretatt i strukturen. Det er faglig 
kunnskap som er det viktigste syke-
huset kan levere og spørsmålet er om 
den skal erverves innenfor i bygget 
eller utenfor? Jeg er ikke sikker på  
at disse arbeidsforholdene vil skape 
trivsel og stimulere faglig utvikling.

Utfordringer fram mot innflytting
Bygget er godt i gang. Jeg tror det blir 
pent og med mange gode løsninger. Vi 
har lært en del av tidligere prosjekter 
og viljen til å planlegge og å ha en aktiv 
organisasjonsutvikling fram mot inn-
flytting er godt forankret. Tilliten til at 
teknologien skal revolusjonere vår 
hverdag har vi nok også et avballansert 
forhold til. Rørpost og AGV er jo ikke 
akkurat teknologiske nyvinninger. 
utviklingen av Moss til en stor enhet 
med elektiv drift, samtidig som den 

akutte virksomheten samles på Kalnes 
er utfordrende, bl.a med hensyn til 
behov for døgnbasert aktivitet i Moss 
og derav vaktordninger.

Det vil bli mye jobb de nærmeste 
årene og det vil være en utfordring å 
utvikle og lære mot innflytting i nytt 
sykehus, samtidig med at løpende drift 
skal holdes vedlike her vi er nå. 

Viljen til å jobbe annerledes tror jeg 
er stor, den må bare ledes så vi ikke 
bare endrer oss etter eget hode, men  
i en plan med regi.

Tiden går fort, men jeg tror vi skal 
være ganske klare når vi flytter inn og 
jeg tror vi har mye å glede oss til, men 
hvordan det egentlig blir vet vi nok ikke 
før vi har passert 2016 og vel så det!  •
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1. Helsemyndighetene våre påstår at 
norge har verdens nest høyeste ressurs-
bruk til helsetjenester etter uSA. Dette 
er feil og misbruk av statistikk. når vi 
sammenligner utgiftene til rene helse-
tjenester (holder sykehjem og hjemme-
sykepleie utenom) er vi på gjennom - 
s nittet for europeiske land og lavere enn 
andre land på vårt inntektsnivå. Veksten 
i ressursbruken til helsetjenester er også 
langt lavere enn veksten i vårt private 
forbruk.  Per innbygger hadde vi i 2011 
lavere utgifter i faste priser enn i 2003. 
Problemet er derfor ikke at vi bruker  
for mye ressurser på helsetjenester. 
Problemet er at i forhold til vårt inn-
tektsnivå bruker vi mindre enn det vi 
etterspør og har behov for. Det er hoved-
årsaken til at vi kriger om hvordan våre 
helsetjenester skal utbygges og utvikles.  

2. Påstandene om vår høye ressurs-
bruk dukket opp i forbindelse med 
sykehusreformen i 2002. Helseminister 
Tønne uttalte for eksempel følgende i 
Stortinget: ”Vi ligger på topp i verden 
når det gjelder å bruke ressurser i norsk 
helsesektor. Det bør vi også gjøre. Men vi 
bør da også ha som ambisjon å være i 
fremste rekke når det gjelder å få mest 
mulig ut av disse ressursene. Noe annet 
er en sløsing med fellesskapets ressurser. 
Det vil jeg betegne som direkte uetisk.”

Jeg er enig i det siste vår daværende 
helseminister uttalte. Problemet er 
bare at det ikke er riktig at vi lå på topp 
i ressursbruk. 

Syv år senere lanserte helseminister 
Hanssen samhandlingsreformen  
med akkurat samme begrunnelse:  
”Vi bruker mest, men er ikke best.”  
Påstanden er like gal denne gang.   

 i 2011 er sykehusfusjonen i Oslo i 
ferd med å bli et stort problem. Stats-
sekretær Robin Kåss rykker ut og be-
grunner den bl.a.med følgende utsagn i 
Aftenposten: ”Norge bruker dobbelt så 
mye på helse som EU-landene.”

Helsedepartementet følger opp på 
sine nettsider i 2011: ”Norge bruker 
mest i verden på helse, men får ikke 

mest helse igjen for hver krone. Det er 
systemet det er noe galt med.”

Det virker som om våre helsemin istre 
bruker misvisende tall om høye helse-
utgifter som et trumfargument for en 
helsepolitikk som det ellers ville vært 
umulig å få vedtatt.

3. Tallene om høye helseutgifter 
kommer fra OECD.  For norge er det to 
store feilkilder i disse tallene:
•  Norge registrerer utgifter til langtids-

pleie (sykehjem, hjemmesykepleie 
m.v.) som helseutgifter, mens mange 
andre land bl.a. våre naboland Sverige 
og Finland registrerer dem som 
 sosiale utgifter. For å gjøre helseut-
gifter sammenlignbare mellom land 
må en se på helseutgifter eksklusive 
langtidspleie. 

•  OECD omregner de ulike landenes 
valuta og pris og lønnsnivå med en 
kjøpekraftsparitet basert på de varer 
og tjenester som brutto nasjonal-
produkt er sammensatt av og ikke  
for helsetjenester. Det fører til at i 
land med høyt lønnsnivå kan ressurs-
bruken bli kraftig overvurdert, mens  
i land med lavt lønnsnivå blir den 
kraftig undervurdert.  Eksempler på 
førstnevnte land er norge og Danmark, 
mens eksempler på sistnevnte er 
Øst-Europeiske land.
Dersom vi tar utgangspunkt i OECDs 

tall for 2009 og korrigerer for disse 
feilkilder (dvs. sammenligner helseut-
giftene eksklusiv sykehjem og hjemme-
sykepleie og omregner med de offisielle 
kjøpekraftspariteter for helsetjenester) 
viser tallene for europeiske land følg-
ende: En del Mellom-Europeiske land; 
Sveits, nederland, Tyskland og Frank-
rike har høyest ressursbruk per innb.  
norge sammen med de andre nordiske 
land er i et mellomsjikt. Av de nordiske 
land bruker Sverige litt mer enn norge, 
mens vi bruker litt mer enn Danmark  
og Finland. Mao vi ligger omtrent på 
gjennomsnittet for de europeiske land 
og ikke dobbelt så høyt slik Kåss påstår. 
En skal for øvrig ikke reise mye i Eu- 

landene for å forstå at påstanden til 
Kåss savner rot i virkeligheten.

  3.  Alle undersøkelser viser at land 
med høyt inntektsnivå tar seg råd til å 
bruke en større andel av sine samlede 
ressurser til helsetjenester.  Derfor er 
OECDs sammenligning av helseutgift-
ene som andel av BnP kanskje den 
viktigste indikatoren for nivået. i 
OECD-tallene ligger norge på gjen-
nomsnittet for denne indikatoren. 

Men her er det også feilkilder. Selv 
om vi i slike sammenligninger ikke  
trenger å bekymre oss for valuta og pris- 
omregninger må vi fortsatt korrigere for 
langtidspleie. Videre er det slik at norge 
har et kjempestort eksportoverskudd og 
vi sparer en stor del av vårt BnP. Derfor 
bør vi for norge også se på BnP fra-
trukket det store eksportoverskuddet.

i forhold til BnP bruker norge til 
helsetjenester eksklusive langtidspleie 
minst av de europeiske land vi har 
beregnet slike tall for. Høyest ligger 
igjen de Mellom-Europeiske land; 
noen med over 10 pst av BnP. De nord-
iske landene bruker mellom 8 og 9 pst 
av BnP, mens norge bruker knapt 7 
pst. Men om vi korrigerer og ser på det 
i forhold til samlet innenlandsk ressurs- 
bruk, som er mer relevant for norge, 
havner vi på 8,0 pst. Fortsatt er vi blant 
dem som bruker minst i Europa. Av de 
nordiske land ligger vi lavest sammen 
med Finland.

Av Bjarne Jensen, professor ved Høgskolen i Hedmark

Feil diagnose gir feil behandling
››
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4. Etter 2003 har økningen i de 
 norske helseutgifter eksklusive lang-
tidspleie vært langt lavere enn for ek-
sempel veksten i det private konsumet. 
Disse utgiftenes andel av samlet ressurs- 
bruk i norge har derfor gått ned. De 
rene helseutgiftene per innbygger var i 
2003 27 393 kroner i faste priser (2005 
priser). i 2011 er nivået lavere og bare 
27.078 kroner i henhold til Statistisk 
Sentralbyrås statistikk for helseutgifter.

noen vil tolke dette som en riktig 
utvikling og at helsereformen i 2002 
har gitt resultater vi ønsket. Jeg tror 
ikke det kan være tvil om at disse tall-
ene viser at vi har nedprioritert helse-
sektoren. Den demografiske utvikling 
med stadig flere eldre, den medisinsk-
teknologiske utvikling med bedre og 
flere behandlingsmuligheter og det 
forhold at vi er blitt stadig rikere, 
 skulle tilsi at vi satset mer på disse 
helsetjenestene i 2011 enn i 2003.

6. Vår nåværende helseminister store 
bekymring synes å være å skaffe nok 
personell til helse- og pleie og om-
sorgstjenestene. i oppslag i så godt som 
alle presseorganer 29. og 30. november 
2011 uttalte hun at 20 pst av norsk 
sysselsetting var i helsetjenester. Hun 
konkluderte med at om dette fortsatte 
så ville hver tredje nordmann bli ansatt 
i helsesektoren.   

Hvis dette var riktig var det åpenbart 
grunn til bekymring. Men igjen har 
dette lite med virkeligheten å gjøre.  
Helseministeren har rett i at nærmere 
20 pst er ansatt i helse- og sosialsekto-
ren. Problemet er bare at den omfatter 
mye mer enn helsetjenester og pleie og 
omsorg. Der regnes også med barne-
hager, barneparker, skolefritidsord-
ninger, fritidsklubber for barn og 
 ungdom, arbeidstrening for ordinært 
arbeidsmarked, sosiale velferdsorgani-
sasjoner og varig vernet arbeid.

Det interessante, som helseministeren 
snakker om, gjelder helse- og pleie og 
omsorgstjenester. Antallet årsverk i 
helse- og pleie og omsorgstjenester 
utgjør bare litt over halvparten av det 
ministeren baserer sine vurderinger på 
(11,4 pst). igjen er uttalelsen mer even-
tyr enn seriøs analyse.

7. Offisielt snakker vi om to store 
 helsereformer etter 2001. Den første var 
Sykehusreformen lansert i 2000, vedtatt 
av Stortinget etter amper debatt i 2001 
og gjennomført i hui og hast i 2002.  Den 
andre; Samhandlingsreformen, ble lan-
sert i 2008, endelig vedtatt av Stortinget i 
2011 og iverksettes i år. Men det pågår en 
tredje helsereform, som er langt viktig-
ere for folk flest enn disse to reformer. 
nemlig nedlegging av lokalsykehus og 
samling av sykehustjenestene i langt 
færre og større enheter. Den reformen er 
ikke planlagt eller utredet i noen nasjonal 
sykehusplan, den er ikke hjemlet i ved-
tak i Stortinget eller andre folkevalgte 
organer og så vidt jeg vet heller ikke ført 
opp i noen partiprogrammer. Den 
 henger sammen med og er indirekte en 
konsekvens av de to andre reformer.  

8. Sintef laget i 2011 en prognose for 
utviklingen i befolkningens behov for 
somatiske sykehustjenester fram til 2030 
som følge av veksten i befolkningen. Prog-
nosen var basert på at bruken av sykehus-
tjenester for de enkelte aldersgrupper er 
den samme som i dag. Prognosen konklu-
derer med at behovet for sykehustjenes-
ter fram til 2030 på landsbasis vil øke med 
vel 40 pst. i Oslo og Akershus med sterk-
est befolkningsutvikling ville behovet øke 
med over 60 pst. Med dette utgangspunk-
tet må det være grunn til å stille spørs-
målet: Er det noen som helst fornuft i å 
møte denne utfordringen med å bygge 
ned lokalsykehusene? De fleste analyser 
viser at de løser flertallet av helselidelser, 
som trenger undersøkelse og behandling 
på sykehus, på en kvalitativ god og ikke 
minst kostnadseffektiv måte. De gir be-
folkningen sykehustjenester med kortest 
reisetid og er krumtappen for å få til en 
god samhandling mellom de mer høy-
spesialiserte sykehustjenestene og 
 kommunehelsetjenesten.  •

Se link:  http://brage.bibsys.no/hhe/handle/URN:NBN:no-bibsys_brage_29935
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På AHuS fikk dette mange utslag. Hele 
arkitekturen bygger opp om den nye 
tankegangen. Her er det små sengetun, 
som skulle drives av sykepleiere orga-
nisert i en sykepleiedivisjon, og legene 
skulle organiseres i en annen divisjon. 
Det skulle være internfakturering 
 mellom divisjonene dersom aktiviteten 
gikk over det avtalte. Videre skulle det 
etableres akuttposter/observasjons-
poster i mottaksavdelingen som skulle 
”hindre” at pasientene kom inn i selve 
sykehusavdelingene. Legene fikk ikke 
lenger kontor, knapt heller kontor-
plasser, og når sengepostene heller 
ikke fikk vaktrom, men kun arbeids-
stasjoner hvor det skulle skje ”stille 
rapport”, altså: Les det som står i data-
maskinen, ikke snakk, da var vel alle 
muligheter for faglig diskusjon og 
refleksjon borte. Sengetunene var for 
små i forhold til avdelingenes behov, 
derfor ble det opprettet sekundær-
poster og tertiærposter, som riktignok 
var for andre spesialiteters pasienter, 
men hvor sykepleierne skulle få  
kompetanseheving, men den ble  
dessverre borte ved første budsjett-
kuttrunde. Legene opplevde å finne 
sine pasienter på opp til 9 steder. Hvor 
skulle de gode pasientmøtene skje?

Prosessene rundt planlegging, orga-
nisering, bygging og innflytting i den 
nye flotte bygningen var ikke god. De 
tillitsvalgte fikk lite tid til frikjøp, tids-
fristene i komiteene var korte med 
liten mulighet til å involvere bredere. 
Det å velge ledere til å sitte sentralt i 
denne planleggingsperioden ble også 
en utfordring da ingen av de som den 

gang var ledere ble rekruttert til dette. 
De skulle i stedet lede den pågående 
daglige driften, mens nye (yngre?) 
ledere ble håndplukket til å være med  
i den indre krets. Sett utenfra må jo 
dette garantert føre til at du har et sett 
med ledere som sitter på oppsigelse,  
og ett sett som ikke har fullmakter.

Boken må leses som en longitudinell 

På helsa løs
Overlege Eli Berg har fulgt 80 ledere gjennom forberedelsene, byggeperiode og innflytting i de 
nye sykehusbygningene på AHUS og har beskrevet dette i boken: På helsa løs. Dommen over  
at tankegangen fra New Public Management innføres i helsesektoren er ikke nådig. Alle kunne 
nok være enig i at offentlig sektor trengte en modernisering på 1980-tallet, men at det var  
tankegodset fra Ronald Reagan og Margareth Thatcher som skulle styre synes ikke riktig.  
Disse politikerne hadde en inngrodd mistillit til offentlig ansatte, og mente at disse alltid også 
tok hensyn til egeninteresser når de vurderte egen organisering og aktivitet. Derfor skulle  
offentlig sektor mer fungere som et marked, med tilbud og etterspørsel (for eksempel ISF/DRG), 
konkurranseutsetting (anbudsrunder og/ eller foretaksorganiseringen), det skulle være en  
mobilitet (fritt sykehusvalg) og det skulle drives tilsyn med virksomhetene.

Av Arne Laudal Refsum››
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Link til Fanny Voldnes artikkel: http://www.velferdsstaten.no/Tema/offentlig-styring/NPM/?article_id=65869
Link til omtale av sykepleiedivisjoner på AHUS i Overlegen 2-2010:  
https://legeforeningen.no/yf/overlegeforeningen/Om-oss/Overlegen/

dobbeltblind (både direktør og syke-
husstyret var blinde) observasjons-
studie hvor primære endpoints ble så 
dårlige at det etisk ikke hadde vært 
riktig å gjøre annet enn å avbryte 
 studien. Den må også oppfattes som  
en meget sterk kritikk av at den be-
driftsøkonomiske tankegangen ble 
dominerende i forhold til medisinsk 
etikk og omsorg for pasientene. En ting 
er å kreve budsjettdisiplin, noe annet  
er å forsøke med alle virkemidler, som 
arkitektur, organisering, iKT-systemer 
og styringssignaler å endre hele den 
medisinske og pleiemessige tilnærm-
ingen til den sentrale brikken i hele 
sektoren, nemlig pasienten. Videre er 
boken nærmest et bevis på at det å drive 
endringsprosesser som top-down 
 prosesser i kompetansemiljøer er dømt 
til å mislykkes. Dersom endringene ikke 

forankres ved forståelse og eierskap i 
fagmiljøene, da vil de ikke  lykkes.

Eli Berg sine refleksjoner får støtte 
av andre i den pågående helsepolitiske 
debatten.

Fanny Voldnes i Fagforbundet hevder 
at samhandlingsreformen er et ledd i 
den samme new Public Management 
tankegangen hvor kommunene skal 
betale for innbyggernes bruk av syke-
hus. Dette kan de løse ved å ivareta 
oppgaven selv, kjøpe tjenesten av 
 spesialisthelsetjenesten eller fra en 
privat helsetilbyder. 

Denne omtalen bygger på min 
 kjennskap til AHuS-prosessen, på å  
ha lest boken og på en samtale med  
Eli Berg under Legeforeningens lands-
styremøte på Soria Moria i mai i år.  
Det er dog mine refleksjoner som 
 kommer frem i denne anmeldelsen. •

Et sammendrag av målene i Ofs prinsipp-program for  
organisering av spesialisthelsetjenesten i sykehus er;
•  Pasientenes behov for god diagnostikk og behandling 

ivaretas
•  Sikre rammebetingelser slik at lovpålagte oppgaver  

som medisinsk diagnostikk og behandling, undervisning,  
forskning og pasientopplæring kan utføres

•  Ledelse og organisering skal ivareta pasientbehandling, 
fremme samarbeid med andre helsefaglige grupper  
samt ivareta autonomi i legerollen

•  Medisinsk ledelse ivaretas av lege som er spesialist  
i relevant fagområde

•  Omstillingsprosesser skal ha hovedfokus på forbedret  
kvalitet i pasientbehandlingen

I Ofs arbeidsprogram finnes bl a at styret i Of  
skal arbeide for;
• Medisinskfaglige hensyn blir mer styrende i helsetjenesten
• Diagnostikk og behandling organiseres rundt legens funksjon
• Samsvar mellom legens ansvar og myndighet
•  Legespesialister skal ha rammevilkår til å utføre alle  

sine lovpålagte oppgaver, herunder rettigheter til 
kompetanse utvikling og etterutdanning

Nåværende styre har derfor beskrevet sitt ”Fokusområde 2” 
og arbeidsoppgave i styreperioden slik;
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 tjenester.

Større og mindre omstillinger og omorganiseringer i syke-
hus er ofte sprunget ut fra administratorer og ledere uten 
god kjennskap til pasienten og klinikerens hverdag.

Ofs medlemmer og særdeles de tillitsvalgte må ved  
forslag til organisatoriske endringer alltid stille spørsmål 
om organiseringen vil:
• Bedre pasientbehandling og diagnostikk 
• Fremme undervisning og forskning
• Gjøre at pasientene vil føle seg bedre ivaretatt
• Gjøre at pasienten opplever bedre service
• Sikre og forbedre et pasientforløp og kontinuiteten i dette
•  Totalt sett fremme kvalitet for pasienten i alle aspekter  

inklusive pasientsikkerhet
• Ivareta legespesialistens rolle og faglige autonomi.  •

›› Av styremedlem Odd GrenagerFokusområde 2:

Organisering i sykehus
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Forskaren Soki Choi har tittat när-
mare på fusionen mellan Karolin-

ska och Huddinge. Hon beskriver 
 ingående utmaningarna, men också 
framgångsfaktorer som kan förebygga 
logikkrockar mellan så kallad man-
ager ialism och professionalism.

under 1980-talet genomfördes i uSA 
flera rekordsnabba och omfattande 
sjukhussammanslagningar. Drivkraft en 
var finansiella och organisatoriska 
förbättringar. Trenden nådde Europa 
på 1990-talet och i Sverige genomför-
des ett flertal stora sjukhusfusioner. 

Konkurrens oftast bättre än fusion
Trots löften om stora effektiviseringar, 
uteblev de stora vinsterna.

ur ett ledningsperspektiv blir det svårt 
att ha kontroll över verksamheterna. 

Medan sjukhusfusioner ofta leder till 
sämre kvalitet, uppmuntrar konkur-
rens till kvalitetsutveckling. 

– Fusioner är sällan lyckade. Men det 
finns ett undantag och det gäller den 
högspecialiserade vården. Den är forsk - 
ningsintensiv och har höga fasta kost-
nader och där kan det finnas goda skäl 
till att konsolidera, säger Soki Choi.

Kunskapen finns redan
Det är sorgligt, menar hon, att sjuk-
vården inte tar fasta på den kunskap 
som redan finns. Företrädare för sjuk-
vården har i regel ett starkt självför-
troende när det gäller medicinsk sak-
kompetens och det ställs höga krav  
på att de metoder man använder är  
evidensbaserade. 

– Som ekonom och forskare stör det 
mig att sjukvården inte har samma 
höga krav på evidens när det gäller 
styrning och ledning av organisationer. 
i dag kan läkare utan ledarskapsbak-
grund gå in på chefspositioner och 
styra verksamheter. 

– Det är inte konstigt att det uppstår 
svårigheter och problem, säger Soki Choi.

i februari disputerade hon vid insti-
tutionen för lärande, informatik, mana-
gement och etik vid Karolinska institu-
tet. Avhandlingen har väckt stor 
uppmärksamhet, inte minst bland 
chefer, politiker och tjänstemän.

Politikerna utgår från myten att  
fusioner är bra
i avhandlingen hävdar Soki Choi att i 
tre fall av fyra misslyckas fusioner inom 
näringslivet; chansen att nå en lyckad 
fusion inom offentliga sektorn bedömer 
hon vara mindre än 25 procent.

– Man gör fusioner för ofta och av  
fel anledning. De förväntade bespar-
ingarna uteblir i regel, och det eko-
nomiska läget snarare förvärras än 
förbättras. Att genomföra och lyckas 
med en fusion är ett jättesvårt upp-
drag, kanske det svåraste man kan göra 
i sjukvården, säger Soki Choi.

i hennes avhandling visar hon att 
fusioner sällan föregås av evidensbaser-
ade beslut; hellre än att förlita sig på 
vetenskapliga data, utgår politiker 
 istället från myten om att fusioner är bra. 

inför bildandet av Karolinska 
 universitetssjukhuset 2004, fanns 
starka motsättningar. 

Sammanslagningen av Karolinska 
och Huddinge var kontroversiell och 
långt ifrån självklar. Bara några veckor 
innan fusionen skulle äga rum, klubb-
ades beslutet igenom med en enda 
rösts övervikt i Stockholms läns lands-
ting i december 2003.

Drivkraften var finansiell, genom en 
fusion hoppades politikerna att uppnå 
effektivitetsvinster på cirka 700 miljo-
ner kronor under tre år. Sjukhusled-
ningen gav verksamhetscheferna vid 
de bägge sjukhusen uppdraget att slå 
ihop 125 kliniker till 74.

Beparingarna uteblev
– Efter tre år insåg man att de förvän-
tade besparingarna inte hade uppnåtts. 
Så småningom tog man ett kliv tillbaka 
från den ursprungliga genomförande-
planen och den dåvarande sjukhusdir-
ektören fick lämna organisationen, 
säger Soki Choi.

Avhandlingen som spänner från åren 
1995 till 2007 består av tre delar. Den 
första studien handlar om de bakom-
liggande skälen till att en sammanslag-
ning som ansågs vara omöjlig, ändå 
blev av. Den andra studien beskriver 
själva implementeringen och under-
söker grundläggande orsaker till varför 
fusionen inte uppnådde satta mål. Och 
den tredje studien tittar närmare på 
fusionen på kliniknivå. 

– Resultaten visar att det inte var 
den förväntade spänningen mellan de 
två sjukhusens olika kulturer och 

«Tre av fyra sjukhusfusioner 
misslyckas»
Sammanslagningar av sjukhus är kostsamt, både för anställda 
och skattebetalare. Trots bristen på vetenskaplig evidens 
fortsätter trenden.

Intervju med Soki Choi, fra Sjukhusläkaren nr. 2/2011. Av Eva Nordin››
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tradi tioner som skapade de största 
svårigheterna, utan snarare konflikten 
och avståndet mellan sjukhusledningen 
och vårdpersonalen, säger Soki Choi.

De som inte följde top-down-styret 
lyckades bäst
Den tredje studien handlar om hybrid-
isering eller delat ledarskap. En jäm-
förelse görs mellan sammanslagningar 
av två kirurgiska kliniker samt två 
medicinska kliniker vid Huddinge 
respektive Karolinska sjukhuset. En  
av kliniksammanslagningarna lyckades 
över alla förväntningar, medan den 
andra misslyckades.

– i det fall där det inte gick så bra, 
om jag uttrycker det milt, så var det för 
att man hade en klinikchef som blint 
lydde sjukhusledningens och sjukhus-
direktörens ”top-down” syn på föränd-
ring. Chefen var inte särskilt flexibel 
och tog inte hänsyn till verklighetens 
förutsättningar, säger Soki Choi.

i det andra fallet fanns en chef med 
samma mandat, men som gjorde en 
mycket friare tolkning av uppdraget. 
Han lyckades anpassa förändringsar-
betet till rådande verklighet, och pro-
fessionens kompetens och synpunkter 
togs tidigt med i arbetet. Om den första 
kliniksammanslagningen präglades av 
förhållningssättet ”top-down”, prägla-
des den andra fusionen av ”bottom-up”.

– De började med att förankra och 
sedan delegera både små och stora 
beslut ned till undersköterskenivå. 
Förhållningssättet präglades av lyhörd-
het, man lyssnade och stannade konti-
nuerligt upp för att se att alla var med 
på tåget, säger Soki Choi.

Framgångsmodellen
utmärkande för den framgångsrika 
modellen var också att man designade 
ett ledningssystem som präglades av 
två centrala dimensioner. istället för  
en klinikchef som ensam ansvarade för 
förändringsarbetet, utsågs istället två 
förändringsledare: verksamhetschefer 
från Huddinge och Karolinska som 
samarbetade i tandem. Dessutom till-
sattes en informell ledare som var en 

högt respekterad professor med stort 
förtroende bland läkarna.

– Vid varje möte visade man upp en 
enad fasad. Eventuella meningsskiljak-
tigheter diskuterade man med varandra 
i ledningsteamet och inte med klinikens 
anställda. Kompletteringen med en 
professor med gedigen medicinsk sak-
kompetens i ledningsteamet, visade sig 
också vara ett väldigt klokt beslut. 

Ett överraskande resultat, menar 
hon, var att fusionsarbetet gick mycket 
smidigare och snabbare än vad det 
traditionellt brukar göra.

– Det brukar ta cirka sju till tio år för 
en kunskapsintensiv organisation att 
hitta formerna för integration och ett 
fungerande samarbete. För den fram-
gångsrika kliniken tog det endast två 
år, det är en väldigt kort tid.

Region Skåne har mycket att lära av 
Stockholm
Soki Choi menar att Skånes universitets-
sjukhus har mycket att lära av de erfa-
renheter som gjordes vid sammanslag-
ningen av Huddinge och  Karolinska. 

– nu när man ändå gör fusionen är det 
viktigt att göra den så bra som möjligt 
och ta hänsyn till den kunskap och det 
lärande som finns. Många  gånger under-
skattar man de behov och resurser som 
behövs för att lyckas med ett svårt för-
ändringsarbete. Konsulter eller förän-
dringsledare bör vara en del av systemet, 
de kan inte komma in i en organisation 
för att sedan gå ur igen. Det går inte att 
ta en modell från  industrin och sedan 
planka på sjuk vården, säger Soki Choi.

Själv har hon en ekonomexamen 
från Handelshögskolan i Stockholm.

En av Sveriges mäktigaste kvinnor
under lågkonjunkturen i början av 
2000-talet startade hon iT-företaget 
Blue Factory. På kort tid hade hon ett 
40-tal anställda och pendlade mellan 
kontoren i Hong Kong och Stockholm. 
Hon har suttit i flera styrelser, exem-
pelvis i BRiS och Post- och Telestyrel-
sen. Ett flertal gånger har hon blivit 
omnämnd i såväl nationell som inter-
nationell affärspress och hon har även 

blivit rankad som en av Sveriges 125 
mäktigaste kvinnor.

– Jag har sedan barnsben haft två 
drömmar, den ena var att starta ett 
företag. Den andra var att doktorera på 
Karolinska institutet. Min familj kom-
mer från Sydkorea och jag är uppvuxen 
med konfucianismen. En drivkraft i det 
mesta jag gör är att jag vill åstadkomma 
förbättringar. Om inte politiken varit 
så rutten hade jag förmodligen blivit 
politiker, säger Soki Choi.

Precis som många managementkon-
sulter trodde Soki Choi att hon kunde 
föra över sitt kunnande från Handels-
högskolan och näringslivet till sjuk-
vården. Hon insåg ganska snart att det 
fattades en hel del erfarenheter.

– Mötet med den offentliga sektorn 
och sjukvården gjorde mig ödmjuk. Jag 
förstod att det inte fanns några genvägar, 
jag behövde ta den långa vägen och 
sätta mig på skolbänken igen. 

Soki Choi blev antagen som doktor-
and hösten 2005 vid Medical Manage-
ment Centre på Karolinska institutet. 
Hennes handledare var Mats Brom-
mels. under 2010 var hon inbjuden att 
gästforska vid Harvard university.

– nu ska jag landa ett slag och fund era 
på hur jag ska förvalta det jag lärt mig. 
Min dröm är att på sikt arbeta som för- 
ändringsledare och utveckla hälso- och 
sjukvården på organisationsnivå.

Den 22 till 24 juni kommer hon att 
resa till Portugal och närvara vid Euro-
pean Health Management Associations 
årliga konferens. Soki Chois avhand-
ling är ett av tävlingsbidragen som gått 
till final. Förhoppningsvis vinner hos 
priset för bästa artikel.

– Det har nästan inte funnits någon 
forskning på sjukhussammanslagningar 
i Europa. Min drivkraft och syftet med 
avhandlingen är att öka förståelsen för 
fallgropar och även visa på möjligheter 
i fusionsprocesser, säger Soki Choi.  •

Läs mer:  
”Competing logics in hospital  
mergers- The case of the Karolinska 
University Hospital”.  
Karolinska Institutet 2011

Se link: www.sjukhuslakaren.se

Trykket med tillatelse fra Sjukhusläkaren nr. 2/2011, www.sjukhuslakaren.se
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Kan strukturert journal gi bedre helse? 
Av Eirik Nikolai Arnesen, lege

Norge er i en særstilling innenfor e-helse i 2012.  
Vi har nær 100% utbredelse av EPJ, elektronisk 

pasient journal, i helsevesenet, noe som er en bragd. 
Men, har vi egentlig gjort noen store medisinske frem-

skritt ved denne digitaliseringen? 

Moderne medisin er avhengig av infor-
masjon. Vi samler informasjonen i 
journalen. Men journalen er doku-
mentbasert. Journalen føres 
 profesjonssentrert. Journalen føres 
virksomhetssentret. Mens trenden er 
pasienten i sentrum og sammenheng-
ende pasientforløp. 

Journalen er hovedsakelig i fritekst. 
informasjonen gjenbrukes ikke, men 
repeteres og repeteres. Det er betydelig 
dobbelt- og trippeldokumentasjon både 
innen samme profesjon, men også mellom 
yrkesgrupper og mellom virksomheter.

Viktig informasjon drukner i mindre 
viktig informasjon. Vi jobber fortsatt 
med dokumentasjonsmetodikk fra 
1900-tallet! Måten å dokumentere på 
har ikke endret seg vesentlig på veldig 
mange 10-år.

Carina Zetterberg, overlege ved  
kvinneklinikken ved universitätssyke-
huset i Örebro, sa nylig på den svenske 
konferansen Vitalis at dokumentasjo-
nen er en tidstyv og en pasientrisiko. 
Det er gjenkjennelig her i norge også. 
ikke bare skal man dokumentere. Man 
skal kode. Man skal lage oppgjør. Og det 
skal rapporteres til en rekke sentrale 
registre. Data til forskningsprosjekter 
rapporteres ved siden av dette igjen.

Det har lenge vært en visjon:
•  At all skriftlig kommunikasjon og 

dokumentasjon internt i og mellom 
helse- og omsorgstjenesten og borg-
erne skjer elektronisk.

•  At helsepersonell får elektronisk 
tilgang til de pasientopplysningene 
de trenger, når de trenger dem  
- raskt, enkelt og sikkert.

•  At pasientrollen styrkes ved at borg
erne får elektronisk tilgang til de 
pasientopplysningene og dialog med 
helsepersonell.

•  At helseregistrene er så gode at vi 
fortløpende kan følge med på helse-
tilstanden i befolkningen. 

•  At helsepersonellet registrerer data 
èn gang, og videreformidling til 
 andre behandlere og sentrale registre 
skjer så automatisk som mulig.

Får å oppnå dette må teknologien utnyt-
tes til det fulle.  Vi må bruke iT maksi-
malt til det iT er bra på, nemlig gjen-
bruk og deling av informasjon. Men det 
kan vi ikke uten at helsepersonell doku-
menterer mer strukturert enn i dag. 

 Vi trenger en ny dokumentasjons-
metodikk, en dokumentasjonsmeto-
dikk tilpasset det 21. århundret. En 
dokumentasjonsmetodikk der helse-

personell; leger, sykepleiere, hjelpe-
pleiere, fysioterapeuter og alle andre 
fordeler dokumentasjonsarbeidet 
smartere og enklere mellom seg.

Dette kan ikke realiseres uten en ny 
generasjon EPJ-systemer, en ny gene-
rasjon verktøy. De må være gjennom-
gående, for alle involverte parter, 
 inkludert pasienten. Dette er ikke utopi, 
systemene er i bruk rundt om i verden. 

Den vanskelige oppgaven er å bli 
enige om hvordan man skal dokumen-
tere. Heldigvis kan vi lene oss på 
 kolleger rundt om i verden og eventuelt 
tilpasse deres oppsett til norske forhold.

En strukturert journal er en forutset-
ning for å få beslutnings- og proses-
støtte, altså gi behandleren hjelp til å 
gjøre det rette.  Enda viktigere er at en 
strukturert journal er en forutsetning 
for å utnytte genomikkens muligheter, 
slik som individualisert behandling 
(for samme lidelse) via farmakogeno-
mikken, men også individualisert 
 diagnostikk og prognostikk.  

Fremtiden er løfterik med de riktige 
iT-verktøyene. Dokumentasjon på 
 gevinstene burde komme fortløpende fra 
de som har tatt skrittet over i den nye 
æra. Kanskje kan dette inspirere oss til å 
innta førersetet inn i det 21. århundre. •

››

Sjukhusläkaren har i nr 1 og 2 iår satt søkelyset på fancy apper og nytt innen elektronisk journalsystem. Appene er 
del av de flestes hverdag allerede, også medisinske. Mange ser muligheter for ny samhandling mellom lege og  
pasient, for aktivisering av pasienten i behandlingen, for datainnsamling for en bedre behandling osv. Vi tar med  
én artikkel, men anbefaler å ta en titt på nettutgaven. Kollega Eirik Arnesen, som er profesjonelt opptatt av dette,  
kommenterer.  Han er mer fokusert på det som skal til for å få til en virkelig informasjonsutveksling mellom alle deler 
av helsevesenet – det virkelige ”kvantespranget”. I siste nummer av Sjukhusläkaren (2) vies uttesting av fremtidens 
journal mye plass og dette er interessant. Ylf har opprettet et eget diskusjonsforum for å aktivisere legene - vi må 
være premissleverandør og med på utviklingen; hiv dere på!                                                                          Red
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Han tror inte att framtidens sjukvård 
kommer att ske på sjukhus.

– utvecklingen går mot ökad själv-
betjäning där sjukvård är en tjänst  
som levereras till kunden säger han.

i Bo Dahlboms vision av det framtida 
iT-samhället är patienten en konsu-
ment som själv tar ansvar för sin vård, 
ger sig själv injektioner, tar prover,  
reglerar mediciner och inte minst, delar 
sina erfarenheter med andra på nätet. 

– Du kan redan nu omvandla din 
iphone till ett intelligent stetoskop 
genom att köpa en app för 7 kronor.

Då får du upp ditt EKG på skärmen 
och dina värden lagras och kan analy-
seras, berättar Bo Dahlbom.

Viktigt hjälpmedel för kroniskt sjuka 
Han pekar på att appar kanske främst 
kan bli ett viktigt hjälpmedel för de 
stora grupperna av kroniskt sjuka.

– individen vill själv ha kontroll på 
sin hälsa och där kan en app, en pake-
terad tjänst, hjälpa exempelvis diabeti-
ker att mata in sina värden och få in-
formation som sedan sparas och också 
kan skickas direkt till specialistläkaren 
och sjukvården. Det blir ett enkelt sätt 
att hålla kontakt med sjukvården.

"Appen blir även ett hälosverktyg"
Sensorer som kopplas till mobiltele-

fonen kan ta blodprov, urinprov eller 

blodtryck, EKG och EEG. Mobilen blir 
ett viktigt redskap inte bara för sjuka 
utan också för friska som vill hålla koll 
på sin hälsa.

Den stora frågan för framtiden, menar 
Bo Dahlbom är, kvalitetskontrollen av 
appar, idag görs den inte av någon.

Framtidsscenariot
Han menar att utvecklingen kan delas 
in i tre grupper:

– E-hälsotjänster för individer där 
olika diagnostjänster kan komma att 
spela stor roll i rutinsjukvården.

– Paketeringen av information. Det 
gör att Appen i kombination med iPa-
den är ett enkelt verktyg och stöd för 
läkaren. Appen har på kort tid revolu-
tionerat användandet av e-häl-
sotjänster och gör det enkelt att nå 
information direkt på telefonen utan 
att behöva googla och logga in. 

– Globaliseringen gör att medicinsk 
informationen inte har någon nationell 
begränsning. Google sköter snart all 
översättning och som konsument kan 
du nå medicinsk fakta från hela värl-
den. De innebär också att den som 
skapar en bra app har en internationell 
marknad att sälja den på. 

Men hittills har sjukvården varit 
ståndaktig och har kvar sina gamla 
strukturer och rutiner med besöksti-

der, kölappar, väntrum och läkarbesök.
Bo Dahlbom är inte förvånad över att 

sjukvården har stått emot en moderni-
sering så länge.

”Läkaren vill inte ersättas av en nättjänst”
– Läkaren med sin höga utbildning vill 
inte bli ersatt av en tjänst på nätet som 
patienten själv kan ta del av och fatta 
beslut om. Andra yrkesgrupper som fått 
sitt arbete omvandlat av iT har reagerat 
på samma sätt, konstaterar han.

Sjukvården kan inte stå emot utvecklingen
Men inte heller sjukvården kommer att 
kunna stå emot den tekniska utvecklin-
gen som möjliggör ökad självbetjäning, 
hävdar Bo Dahlbom.

– Stamcellsteknik och genteknik ger 
allt fler kostsamma, individuellt anpas-
sade diagnosmetoder och behandlings-
former som tvingar oss att effektivisera 
vården av enkla rutinåkommor.

Han ser automatiserad behandling 
som ett alternativ i framtiden.

– De flesta diagnoser är enkla och 
behandlingen är rutin. Priset för en 
automatiserad behandling kommer att 
ligga bra mycket lägre än den där du 
tvingas vänta i veckor på att få träffa 
doktorn i fem minuter. Det blir helt 
avgörande, säger Bo Dahlbom.

Anna-Lena Bengtsson

Appar början på en ny era för sjukvården
Medicinska appar är bara början på de omfattande förändringar som sjukvården står inför. 
Det menar Bo Dahlbom, professor vid IT-universitetet i Göteborg.

•

Trykket med tillatelse fra Sjukhusläkaren nr. 1/2012, www.sjukhuslakaren.se

«Kjernejournal» - Overlegen nr. 1/2011: https://legeforeningen.no/yf/overlegeforeningen/Om-oss/Overlegen/

Jeg brukte selv oppslagsverk for mange år siden på en Palm Tungsten (hvem husker vel dem?)  
Nå har jeg ikke prøvd noen av dem på dagens platformer men forventer at de er bedre og mer brukervennlige enn før.

Når det gjelder apper for mer interaktiv bruk av helse personell, eksempelvis pasientdialog, timebestilling og  lesing  
av pasientjournal er jeg betydelig mer usikker om nytten akkurat nå. Først og fremst bør vi gjøre noe med dokumenta-
sjonsmetodikken vår. Vi må ha en strukturert journal. Så kan vi legge apper oppå dette igjen, for bedre mobilitet.  
Jeg tror appene har lite å tilby med dagens fragmenterte informasjonlagre, og ikke minst med dagens dokument baserte 
og virksomhetsbegrensede journaler. Det er lite praktisk å lese lang fritekst på en mobiltelefon. Av praktiske utfordringer  
så mangler vi akkurat nå flere elementer i en infrastruktur for å kunne bruke apper for informasjons deling i helsevesenet 
i dag. Dagens regelverk for informasjonssikkerhet i helsevesenet gir også utfordringer.››A
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"YLF har nylig opprettet et utvalg som skal 
arbeide for fokus på og forbedring av infor-
masjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) 
i spesialishelsetjen esten. Hovedoppgaven for 
utvalget er å bidra til at meningene, ønskene, 
 erfaringene og kunnskapen fra medlemmene 
blir hørt og brukt til å for bedre legenes IT-
hverdag. 

Tilknyttet dette utvalget har vi en referansegruppe for 
diskusjoner om elektronisk pasientjournalsystemer og 
elektronisk samhandling generelt. Alle i utvalget og refe-
ransegruppa er praktiserende leger og vi tar opp proble-
mer vi opplever i vår egen hverdag, i tillegg til politiske 
temaer og prosjekter (både fra helseforetakene og nasjo-
nalt)- som f.eks e-Resept, Kjernejournal og samhandlings-
reformen. Målet er å belyse problemer, men også å hjelpe 
de som tar beslutningene å finne løsninger vi kan leve 
med.

Referansegruppen kommuniserer og diskuterer via et 
diskusjonsforum eller epostslynge. Alle diskusjoner ligger 
åpent for alle å lese. Meninger ytret her er fra enkeltper-
soner og representerer ikke helseforetakene eller YLF/
OF. Vi ønsker å holde diskusjonene åpne, men ber om at 
informasjonen funnet her ikke gjenbrukes av andre uten 
at først er avklart med gruppen.

Ønsker du å delta
 i diskusjonen? 
Sende oss en mail om 
hvem du er så legger vi  
deg til. Jo flere som kan 
bidra med sin erfaring  
og synspunkter, jo bedre!"

Fra Ylf-Forum nr. 3/2012:

Se link:  https://groups.google.com/forum/#!forum/refit
Se link:  www.refepj.no

•



OVERLEGEN 2-201232

Styret i Of har valgt å arbeide med 6 
fokusområder i denne perioden. På 

den måten ønsker de å konsentrere inn-
satsen på disse utvalgte områdene. Dette 
for å være bedre rustet til å utvikle kom-
petanse på disse områdene og dermed 
påvirke politikken både internt i Lege-
foreningen og også utad. 

De 6 områdene er: 
nasjonal sykehusplan, Organisering  
i sykehus, Kompetanseutvikling,  
Medisinsk ledelse, Arbeidstid og 
 arbeidssted, ny lønnsmodell. 

Første tema var  
”De ansatte er vår viktigste ressurs”. 
Selv i økonomiske nedgangstider frem-
hever helselederne at de ansatte er 
deres viktigste ressurs. Bente Mikkel-
sen i Helse Sør-Øst, som har laget 

”Tolv prinsipper for medvirkning i 
omstillingsprosesser” var første kvinne 
ut. Hun hevdet i sitt foredrag: ”Vi  
driver endring for å bli bedre, for å 
utnytte ressursene bedre, men aldri for 
å spare”, og ”Vi har hver dag krav på 
oss til å drive utvikling og ikke minst: 
De sykehusene som får det til er preget 
av god medvirkning”. Hun ble rimelig 
nok konfrontert med at en rekke tillits-
valgte oppfatter prinsippene som gode, 
men at de ikke følges av de lokale led-
elsene, og det ble etterlyst konsekven-
ser der hvor disse prinsippene ikke blir 
fulgt. Helsetilsynsdirektør Lars Hans-
sen var gitt temaet: ”internkontroll og 
ansattes rolle- tørre paragrafer eller 
systematisk fagstyring og læring”.  
Han startet foredraget med teaseren: 
”internkontroll er ikke et erotisk ladet 
ord”, og fortsatte på sin sedvanlige 

humoristiske og spissformulerende 
måte, lett slentrende, ironisk og til 
tider sarkastisk: Det blir ofte et munn-
hell at man satser på de ansattes kom-
petanse, og videre: Arbeidsglede er 
ikke nok uten at man har avklarte  
roller. Man må vite hva man skal gjøre, 
hvorfor man skal gjøre det og gjerne 
også hvordan man skal gjøre det. Soki 
Choi fra Sverige, tidligere presentert i 
Overlegen 4-2011, snakket om fusjons-
prosesser. 3 av 4 slike prosesser mis-
lykkes i næringslivet, og 9 av 10 slike 
prosesser mislykkes i sykehus. Vel-
lykkede prosesser krever at ledelsen 
ikke driver top-down prosesser, men 
prosesser som drives ut av ønske om 
faglig utvikling og økt kvalitet og hvor 
fagmiljøene er aktivt med i prosessene 
og hvor den faglige autonomien står 
sentalt.

Landsrådsmøte i Trondheim

Av Arne Laudal Refsum

Norsk overlegeforening avholdt sitt landsrådsmøte og vårkurs i Trond-
heim 25. og 26. april. Aktuelle temaer som de ansatte som ressurs i  
omstillingsprosesser, spørsmålet om obligatorisk etter utdanning og 
 resertifisering for overleger og Legekompet ansen når pengene rår var 
viktige tema på vårkurset, mens landsråds møtet utviklet seg til et politisk 
verksted og som også ga mulighet til et besøk på St. Olavs Hospital.

Onsdag 25. april 2012, kl. 14.00 Rica Nidelven Hotel, Trondheim

Norsk overlegeforeningOrdiNært laNdsrådsmøte

90297_årsmøteforside_2012.indd   1

14.03.12   10.13

››

Har overlegene tid nok til å snakke med pasientene?
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Hennes foredrag falt ikke uventet i god 
jord, og i diskusjonen etterpå ble Bente 
Mikkelsen naturlig nok konfrontert med 
om Helse Sør-Øst hadde tatt denne 
kunnskapen inn over seg. Hun hevdet  
at de kjenner godt til dette, og at denne 
kunnskapen brukes overfor leder-
gruppen. Vi får bare håpe at det hjelper.

Andre tema var  
”Etterutdanning og resertifisering”.
Dette tema svarer til fokusområdet 
kompetanseutvikling.

Sentralstyret i Legeforeningen har 
nedsatt en arbeidsgruppe som ledes av 
spesialist i psykiatri og overlege fra 
Diakonhjemmet sykehus Morten Selle. 
Han kunne fortelle at i Eu har ca halv-
parten av medlemmene obligatorisk 
etterutdanning, dels som myndighets-
krav, dels som profesjonskrav, mens 
”bare” 6-7 land har resertifiserings-
krav. Et av spørsmålene han reiste var: 
Ved tidsbegrenset spesialistgodkjen-
ning, hva skal sanksjonstiltakene være? 
Miste jobben? Tvungen etterutdan-
ning? Konsekvenser for arbeidsgiver?  
i norden ønsker verken Sverige eller 
Danmark obligatorisk telling av CME 
(etterutdanning)poeng, mens Stor-
britannia har innført et voldsomt 
 omfattende revalideringssystem, og 
nederland har innført et system med 
sanksjoner hvor legen mister stilling 

og spesialistgodkjenning ved mang- 
l ende resertifisering. Avtaleverket 
 mellom arbeidsgiver og Legeforening-
en er diffust og lite forpliktende på 
dette området, og juridisk dekkes dette 
bare av forsvarlighetskravet og våre 
egne etiske regler. Økonomisk er vi i en 
presset situasjon i og med den dårlige 
økonomien i utdanningsfondene og 
legemiddelindustriens såkalte kon-
gressvedtak. Piloter har etterutdan-
ning som et lovpålagt krav, mens 
psyko loger, tannleger og advokater har 
det som et profesjonspålagt krav, på 
samme måte som allmenlegene har 
det. Allmennlege Kristine Asmervik 
fortalte hvordan resertifiseringskravet 
hvert 5 år virker for allmennlegene.  
De mister sin spesialistgodkjenning 
dersom de ikke tilfredstiller kravene til 
resertifisering, men de kan jo fortsette 
som fastleger uten spesialistgodkjen-
ning. De taper økonomisk, men får 
fortsette i jobben. Rolf Kirschner gikk 
gjennom fondsutbetalingene og pekte 
på det faktum at mange ikke får tatt ut 
overlegepermisjonene. Han mente at 
krav som måtte inn i en slik vurdering 
er fordypningstid for legene, kurs-
permisjoner, utdanningspermisjonene, 
akademisk frihet, midler til permi-
sjoner inklusive vikarmidler.

i år hadde styret i Of lagt opp til 
gruppearbeid omkring dette temaet  

på kurset og omkring organisering i 
sykehus, medisinsk ledelse og nasjonal 
sykehusplan under landsrådsmøtet. 
Styret fikk mange viktige tilbakespill 
som de tar med seg i det videre arbei-
det. Møtet fikk på denne måten langt 
mer et preg av et fag og fagforenings-
politisk verksted hvor deltagerne ble 
aktivisert i å utvikle Ofs politikk på 
viktige områder.

Landsrådsmøtet gikk rolig for seg. 
Regnskapet var gjort opp med et lite 
underskudd på kr. 65.000, som må 
betegnes som lite tatt hensyn til 50 års 
jubileet i 2011, og budsjettet for 2013 
ble vedtatt med en tilleggskontingent 
på kr 150, noe som gir rom for fortsatt 
sterk satsing på tillitsvalge, og på at Of 
i en større sammenheng, som en aktiv 
del av Legeforeningen skal være en 
faglig forening, en fagforening og en 
sterk helsepolitisk aktør både innad  
i foreningen og ut i samfunnet. Fore- 
ningen kommuniserer nå til medlem-
mene via dette bladet, hjemmesiden, 
via bloggen til Jon Helle og på Face-
booksiden. Jon Helle innledet sin  
åpningstale med å si: Legene er i press 
i sykehusene i dag. Det er et så høyt 
arbeidstempo og så høyt produk-
sjonspress at vi må stille spørsmål 
om overlegene har tid nok til å  
snakke med pasientene?  •

De 6 områdene finnes omtalt i sin helhet på nettsidene: http://legeforeningen.no/yf/overlege foreningen/ 
Nyheter/2012/overlegefor eningens-fokusomrader-2011-2013/, og de blir også omtalt i dette bladet med  
et tema i hvert nummer. 
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Bestemmelser om overtidsarbeid 
finner vi i arbeidsmiljøloven  

§ 10-6, og i A2 § 3.6.1 for helsefore-
takene (Spekter 10) og Lovisenberg 
(Spekter 4). i Virke (tidligere HSH) er 
det bestemmelser om overtidsarbeid i 
Sentral særavtale, § 3.6.1.

For leger er viktig å skille mellom 
avtalt utvidet arbeidstid (uTA)  overtid 
Mens uTA inngår i tjenesteplan og 
dermed som grunnlag for pensjon, 
sykelønn, permisjon mv, ligger over-
tiden utenfor tjenesteplan. Overtids-
arbeid for leger vil være uforutsette 
vakter, tilfeldig overtid og utrykning  
på vakt.  når beregning av overtids-
timer inntrer, vil kunne variere fra  
lege til lege avhengig av antall timer 
avtalt i tjenesteplan. 

Overtid anvendes i overensstemmelse 
med arbeidsmiljøloven
Det fremgår av overenskomstbestem-
melsene nevnt over at overtidsarbeid 
anvendes i overensstemmelse med 
arbeidsmiljøloven. Dette innebærer  
at det er begrensninger i omfanget av 
overtidsarbeid som er snevrere enn 
vernebestemmelsene som er avtalt  
i A2 § 3.5.3. For leger med lange 
 tjenesteplaner kan det derfor gi 
 reduserte muligheter for arbeidsgiver 
til å pålegge overtid.

Det er en forutsetning for bruk av 
overtidsarbeid at det foreligger et 
 særlig og tidsavgrenset behov. ufor-

utsette hendinger og forfall blant 
arbeidstak erne på grunn av sykdom vil 
være  eksempler på situasjoner hvor 
overtid kan benyttes. Overtid kan ikke 
etableres som en fast ordning. Dersom 
sykefravær og andre former for vanlig 
forfall blant arbeidstakerne medfører 
at arbeidsgiver over tid må pålegge 
overtid, vil betingelsene for å pålegge 
overtid ikke være til stede. Planlegging 
for bruk av overtidsarbeid, for eksem-
pel ved ledighold av stillinger, vil  være 
i strid med arbeidsmiljøloven.

Hvor mange timer overtid har arbeids-
giver adgang til å pålegge?
Arbeidsmiljøloven har to regelsett  
som angir hvor mange timer arbeids-
giver har anledning til å pålegge ved 
overtidsarbeid. Disse reglene gjelder 
også for sykehusene. 

Etter arbeidsmiljøloven § 10-6 kan 
overtidsarbeid isolert sett ikke overstige 
10 timer pr 7 dager, ikke mer enn 25 
timer pr 4 uker, og ikke mer enn 200 
timer pr 52 uker. Disse reglene kalles 
ofte for 10, 25 og 200 timers reglene.  
i disse timene skal alt overtidsarbeid 
telles, det vil si både ordinært overtids-
arbeid, utrykning på vakt og uforutsette 
vakter. En 19 timers uforutsett vakt 
overstiger 10 timers regelen.

Arbeidsmiljøloven § 10-6 setter 
 vid ere begrensninger på samlet  arbeids- 
tid til 13 timer pr 24 timer og til 48 timer 
pr 7 dager. Bestemmelsene innebærer at 

dersom man for eksempel arbeider  
8 timer dagtid før uforutsett vakt, kan 
arbeidsgiver bare pålegge 5 timer over-
tidsarbeid. Bestemmelsen innebærer 
videre at dersom man har en tjeneste-
plan på 46 timer i uken så kan arbeids-
giver bare pålegge 2 timer overtidsar-
beid i snitt over en periode på 8 uker.  

Den enkelte leges samtykkerett
Alt overtidsarbeid utover arbeidsmiljø-
lovens bestemmelser krever samtykke 
av den enkelte lege. når det gjelder 
uforutsette vakter skal den enkelte 
ikke kunne pålegges overtidsarbeid 
utover arbeidsmiljølovens bestemmel-
ser. Dette er vesentlig av hensyn til 
vern av den enkelte, noe som igjen er 
viktig av hensyn til pasientsikkerhet. 
Den enkelte må gis fri før og etter vakt 
dersom det er nødvendig for å over-
holde bestemmelsene. 

Rett til fri uten trekk i lønn fra arbeid 
etter tjenesteplan ved overtidsarbeid
Arbeidstakere har både rett og plikt til  
å arbeide i henhold til den oppsatte tjen - 
esteplanen. Korresponderende med 
dette er dessuten retten til å oppebære 
lønn i henhold til tjenesteplanen. Lønn 
etter tjenesteplan danner grunnlaget for 
pensjonsopptjening, utbetaling av syke-
penger, svangerskapspenger, foreldre-
penger ved fødsel og adopsjon, om-
sorgspenger, lønn under utdannings- 
permisjon (overlegepermisjon) mv.

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

››

Har du spørsmål du ønsker besvart i bladet, 
send en mail til redaktør arild.egge@ous-hf.no 

Overtidsarbeid
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i den grad det å arbeide en uforutsett 
vakt innebærer at arbeidstidsbegrens-
ningene brytes hvis også ordinært 
 arbeid utføres, plikter arbeidsgiver å 
frita legen for arbeidsplikt etter tjen-
esteplan i det omfang som er nødvendig. 
Selv om legen fritas fra arbeidsplikt 
med denne begrunnelse, har legene 
etter Legeforeningens oppfatning rett 
til å beholde lønn etter tjenesteplan. 
Overtidsbestemmelsene må overholdes, 
ikke bare i forhold til den enkelte ar-
beidstaker og arbeidsmiljøet, men også 
av hensyn til pasientsikkerheten. At en 
lege som blir pålagt en uforutsett vakt 
må hvile for å overholde arbeidstidsbe-
stemmelsene i lov og avtale som følge av 
denne vakten, skal etter Legeforening-
ens mening ikke defineres som mangl-
ende oppfyllelse av arbeidsplikten!

Det fremgår for øvrig av arbeidsmil-
jøloven § 14-15 nr 2, at trekk i lønn bare 
kan gjøres i særskilte tilfeller. Trekk i 
lønn begrunnet i at legen er fritatt fra 
arbeidsplikt for å overholde arbeids-
tidsbegrensningene, er ikke slike 
 særskilte tilfeller.     

Fritak for overtidsarbeid
i henhold til arbeidsmiljøloven § 10-6 
(10) har en arbeidstaker rett til å bli 
fritatt fra å utføre arbeid utover avtalt 
arbeidstid når vedkommende av helse-
messige eller vektige sosiale grunner 
ber om det. Arbeidsgiver plikter også 
ellers å frita arbeidstaker som ber om 
det, når arbeidet uten skade kan ut-
settes eller utføres av andre.

Fra lovforarbeidene fremgår det at 
helsemessige grunner i prinsippet vil 
være en absolutt fritakelsesgrunn. Det 
stilles i utgangspunktet ikke noe krav 
om legeattest, men i tvilstilfelle vil det 
være praktisk om arbeidstakeren fore-
legger spørsmålet for sin lege. Dersom 
det er tale om fullstendig fritakelse for 
overtidsarbeid over lengre tid, må 
arbeidsgiveren kunne kreve legeer-
klæring fremlagt.

Som sosiale fritaksgrunner kan 
 regnes hensynet til pass av mindre 
barn, deltakelse i større familiebegiv-
enheter mv. Det forutsettes for øvrig at 
arbeidsgiver konfererer med de tillits-
valgte dersom det er tvil om et arbeid 
kan utsettes eller utføres av andre. •
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Det har vært et år der både dialog, 
åpen så vel som ved arbeid i maktens 
korridorer, kombinert med åpne mani-
festasjoner og korrektiv, har preget 
dagsorden. Det er foreslått og foretatt 
store endringer i helseforetakene, inn-
ført ”lean” organisasjonsmodeller, 
statlig overtagelse av spesialistgod-
kjenningen, innført samhandlings-
reformer med ditto forskriftsforslag 
for fastlege-ordningen, og nå skal  
snart Kunnskapssenteret overta 
 Meldesentralen, ”i lærende retning”. 
Og samtidig tales det om ”task-shif-
ting”; oppgaveglidning, hvordan andre 
yrkesgrupper kan ”avlaste” legen for 
visse oppgaver, og om ”multitasking”; 
fleksibilitet, og om at legegruppen er 
lite endringsvillig. Presidenten og 
mannskapet hennes har hatt nok å stå  
i med, og landsstyret vil ha nok å ta tak 
i på Soria Moria. uansett må alle Lege-
foreningens tillitsvalgte berømmes og 
takkes for innsatsen.

Endringsvilje og fleksibilitet ja; det 
utlegges periodevis som om det er vår 
skyld, vår mangel på slikt, som gjør at 
alle gode forslag fra minister og depar-
tement er mislykket. når legegruppen 
postulerer at sykehusfusjoner uten 
forutgående prosjektering og risiko-
analyser er dømt til å mislykkes, da er 
det vår ”mangel på endringsvilje” som 
kommer til uttrykk. når legene mener 
at samhandlingsreformen påplusset 
forslaget til fastlege-forskrift vil gi 
negative utslag for pasientene, da er  

vi igjen ”lite endringsvillige”, og kom-
mer attpåtil med trusler. 

Beklageligvis synes det som om  
”øvrigheta” får pasientorganisasjonene 
med på samme låt - det er vel ikke bind-
inger her?? Ja, for bindinger til ”noen 
med penger”, se det vil vi ikke ha i det 
”medisinske noreg”, her skal alt være 
”transparent”- gjennomsiktig! Så gjen-
nomsiktig at da en av ”konsulent- 
norges” mektigste lederskikkelser ble 
funnet som nestleder i styret for landets 
største sykehus, ble det raske styre-
rokkeringer. nå går forresten alt ”så 
meget bedre” i OuS, for det viser seg 
allikevel ikke mulig å slå alt sammen 
under et tak, det blir 3-4 større og en 
”20-30 mindre lokalisasjoner” fortsatt, 
kanskje til og med muligheter for felles 
kommunikasjon i løpet av året.

Endringsviljen i den norske lege-
gruppen har alltid vært stor, fram-
stegene for pasientene har alltid kom-
met nedenfra; nye behandlingsmetoder, 
nye behandlingslinjer, reviderte veiled-
ere, prosedyrer og metoder. Forskning 
og eksperimentering har gitt resultater; 
langtids liggetid har blitt til korttid, 
korttid til dagbehandling, dagbehand-
ling til poliklinisering. Det er ”toppen” 
som ikke har klart å følge med, ikke 
klart å endre organisasjonene, adminis-
trasjonene, dokumentasjonene, refusjo-
nene, kommunikasjonene. Det offent-
lige apparatet har ikke klart å ”henge 
med i svingene”, i å bistå med mottager-
apparatene og rehabiliteringen etter 

behandlingen. Det er gjort for dårlig 
risikoanalyser av de faglig funderte 
fremskrittene. Derfor fylles i dag syke-
hjemskorridorene av utskrivningsklare 
pasienter fra sykehusene! Pennestrøk  
er ikke nok, ei heller festtaler!

Endringsviljen er basert på faglige 
behov og kunnskaper; det gjelder å 
kunne evaluere erfaringene, som f. eks 
å innse når subspesialiseringen har 
gått langt nok; med ref. til dagens bidrag 
fra de indremedisinske pauluner takker 
jeg igjen Of for spalteplassen og ønsker 
alle en faglig god og avslappende  
sommerferie. 

Og husk: Legeforeningen, det er ikke 
DEM - det er DEG!

 Fag; fagforbedring og fagforening 
under et tak, det er Dnlf!   •

Pennestrøk er ikke nok, ei heller festtaler!

Kjære kolleger
Når dette leses er sannsynligvis ”Vårens Vakreste Eventyr” over - nei;  ikke Holmenkollstafetten, 
men Legeforeningens landsstyremøte i mai. Det første året med et sentralstyre ledet av Hege 
Gjessing skal evalueres. Et begivenhetsrikt år, med en forandringskåt regjering, som støttes av 
et stadig voksende, statlig helsebyråkrati, ”skyver og dytter” i mange retninger. 

Av leder i FaMe Rolf S. Kirschner››
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i tillegg til sin spesialiserte kompetanse, 
må derfor også spesialister ha generell 
kunnskap.  Det har heldigvis spesialister 
i indremedisinske grenspesialiteter, i 
dag, og vi må forsikre oss om at dette 
også vil gjelde for fremtiden. Å ha en 
sterk indremedisinsk forankring i ut-
danningen av leger innenfor indremedi-
sinske spesialiteter og subspesialiteter, 
er eneste måte å sikre det på.  Samtidig 
må det også være muligheter for indi- 
vid ualisering av utdanningen.

i Europa kan det virke som om spesia-
liteten indremedisin har vært utsatt for 
en erosjon gjennom nyere generasjoner 
med leger. Statusen til indremedisin har 
vært fallende, i takt med den økende 
fokus på grenspesialisering. Denne 
 trenden har nå fått en signifikant motvekt. 
Spesielt i uSA, og i Europa hvor det er en 
økende bevissthet rundt faget, ser man 
samme utviklingen.  Vi ser en utvikling 
hvor generelle indremedisinere trer frem 
som ledende i utredning og behandling 
av pasienter med komplekse problemer.  

Det har vokst frem en ny type genera-
lister på sykehusene i uSA og i flere euro-
peiske land.  i uSA kalles de ”Hospita-
lists” og i Storbritannia kalles det ”acute 
care medicine”. i grunnen er det betyde-
lig forskjell i hvordan disse yrkesgrupp-
ene praktisk utfører sitt arbeid. Likevel er 

det et helt vesentlig fellestrekk. De er helt 
avhengig av en bred indremedisinsk 
kunnskap for å gjøre jobben sin skikkelig, 
de er i all hovedsak generalister. 

i uSA har generalistene ansvaret for 
pasienten under hele oppholdet, mens i 
Storbritannia gjelder det kun akutt syke 
med komplekse multisystem sykdommer, 
og kun de første 48-72 timene. i løpet av 
15 år er det ansatt  30 000 generalister i 
uSA, og de finnes ved 70% av sykehusene. 
i Storbritannia er det foreløpig 600 av de 
nye generalistene,  men antallet vokste 
med 63% i løpet av noen få år, og det er 
den raskest voksende spesialiteten. (1)

Den økende fokus på generalister har i 
uSA ført til en markant nedgang i lengde 
på sykehusopphold for pasientene, og 
betydelig nedgang i kostnader. Genera-
listene bidrar også til at pasienter sjeld- 
n ere plasseres på en annen avdeling enn 
det som er det optimale ut i fra pasientens 
plager, for det er vist at feil plassering av 
pasienter svekker effektiviteten, og ikke 
minst, kvaliteten på behandlingen.  

i tillegg er reinnleggelser blitt en 
faktor for måling av kvalitet, om enn 
diskutabelt, og vi vet at de mest suksess-
fulle sykehusene i uSA har redusert 
antall reinnleggelser kraftig. (8) 

i Spania hevder det nasjonale for-
bundet for indremedisin at generell 

indremedisin må være en pilar i syke-
husbehandlingen av medisinske pasien-
ter. De har uttalt at variasjonen i typer 
av behandling for å løse organisatoriske 
problemer i sykehus, reflekterer kapasi-
teten for innovasjon og fleksibilitet for 
spesialiteten indremedisin.(2)

European Federation of internal med-
icine (EFiM) utarbeidet i 2010 et offisielt 
dokument, en strategi plan for indreme-
disin i fremtiden. EFiM representerer 
nærmere 40 000 leger i Europa. Doku-
mentet vektlegger en holistisk tilnær-
ming til pasienter, og at indremedisin er 
en disiplin som er ansvarlig for pasienter 
med en eller flere komplekse, akutte 
eller kroniske sykdommer. Det konklud-
eres med at indremedisin er hjørnestein-
en i alle nasjonale helsevesen. (5) 

Lignende standpunkt har også den 
tyske professoren i helse- økonomi, Von 
der Schulenburg, som tidligere har 
snakket om betydningen av en velfun-
gerende indremedisinsk platform. (6)

norsk indremedisinsk forening (niF) 
fyller 100 år i 2015. i en klinisk hverdag 
med komplekse utfordringer, er det mye 
som tyder på at generell indremedisin 
også i fremtiden vil gjøre seg gjeldende i 
behandlingen av pasienter på norske 
sykehus.  Generell indremedisin vil 
fortsette sin utvikling videre. •

Generell indremedisin – en viktig del av fremtiden

Av Erik Olsen, FaMe, Norsk indremedisinsk forening

Uten den spesialiserte medisinske utredningen og behandlingen som i dag kan 
tilbys pasienter, hadde helsevesenet i Norge fått en ubehagelig brå stopp. Vi er 
derfor avhengig av leger som har spesialisert faglig kunnskap og som mestrer 
spesialiserte undersøkelser og behandlinger. Samtidig er det et faktum at syke-
hus populasjonen blir eldre, sykere og med et mer kompleks sykdomsbilde. 

››
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De har ulike pensjonsleverandører å 
forholde seg til. Oversikten er derfor 
delt inn i 3 kolonner. Den første samler 
KLP og andre som følger pensjonsved-
tektene som gjelder generelt for an-

satte i KS eller Spekter Helses tariff-
områder (TPO- vedtektene).  Den 
andre kolonnene tar for seg Oslo Pen-
sjonsforsikring (OPF) og tredje ko-
lonne Statens pensjonskasse (SPK) 

fordi de har andre regler om hvilke 
inntekter som fører til reduksjon av 
alderspensjon eller AFP.

Utarbeidet etter avtale med KLP.

Hvordan kan man kombinere uttak av   pensjon og arbeid ved siden av:
Her er en oversikt som tar for seg kombinasjonen pensjon og arbeid for leger fra fylte 62, 65 og 67 
år. Dette er et tema som av og til skaper forvirring, kanskje spesielt for leger i Oslo-området.

KLP eller TPO OPF SPK

62 år

PENSJON
Folketrygdberegnet AFP
 
INNTEKT SOM IKKE PÅVIRKER PENSJONEN
Opptil 15 000,- per kalenderår uavhengig av hvordan inntekten opptjenes.

PENSJON
Folketrygdberegnet AFP

 
INNTEKT SOM IKKE PÅVIRKER PENSJONEN
Opptil 15 000,- per kalenderår uavhengig av hvordan inntekten opptjenes.

PENSJON
Folketrygdberegnet AFP
 
INNTEKT SOM IKKE PÅVIRKER PENSJONEN
Opptil 15 000,- per kalenderår, uavhengig av hvordan inntekten opptjenes.

65 år

PENSJON
Alt. 1) Folketrygdberegnet AFP
 
Alt. 2) KLP - beregnet AFP
 
INNTEKT SOM IKKE PÅVIRKER PENSJONEN
Alt. 1)
- Opptil 15 000,- per kalenderår, uavhengig av hvordan inntekten opptjenes.
 
Alt. 2)
- Kan jobbe inntil 167 t/kv hos hver enkelt offentlige arbeidsgiver som følger 
inntektsreglene i KLP/TPO. Flere stillinger hos samme arbeidsgiver sees under ett.
 
- Kan jobbe med pensjonistlønn i stilling som er omfattet av SPK.
 
- Kan ellers kun ta sporadiske enkeltvakter som ikke må overstige 14 timer i løpet 
av en uke, hos arbeidsgivere som er tilknyttet OPF eller SPK.
 
- Kan jobbe ubegrenset hos arbeidsgivere som ikke har offentlig 
tjenestepensjonsordning.
 
 

PENSJON
Alt. 1) Folketrygdberegnet AFP
 
Alt. 2) OPF - beregnet  AFP
 
INNTEKT SOM IKKE PÅVIRKER PENSJONEN
Alt. 1)
- Opptil 15 000,- per kalenderår, uavhengig av hvordan inntekten opptjenes.
 
Alt. 2)
- Kan jobbe inntil 167 t/kv hos hver enkelt offentlige arbeidsgiver som følger 
inntektsreglene i KLP/TPO. Flere stillinger hos samme arbeidsgiver sees  
under ett.
 
- Kan jobbe med pensjonistlønn i stilling som er omfattet av SPK.
 
- Kan ellers kun ta sporadiske enkeltvakter som ikke må overstige 14 timer i 
løpet av en uke, hos arbeidsgivere som er tilknyttet OPF eller SPK.
 
- Kan jobbe ubegrenset hos arbeidsgivere som ikke har offentlig 
tjenestepensjonsordning.
 

PENSJON
Alt. 1) Folketrygdberegnet AFP
 
Alt. 2) SPK - beregnet  AFP
 
INNTEKT SOM IKKE PÅVIRKER PENSJONEN
Alt. 1)
- Opptil 15 000,- per kalenderår uavhengig av hvordan inntekten opptjenes.
 
Alt. 2)
- Kan ikke ha ubegrenset inntekt i tillegg,
 kun 15 000,- per kalenderår. De følger samme regler som for AFP før 65 år.
 

67 år

PENSJON
Alderspensjon samordnet med Folketrygden.
 
INNTEKT SOM IKKE PÅVIRKER PENSJONEN
- Kan jobbe inntil 167 t/kv hos hver enkelt offentlige arbeidsgiver som følger 
inntektsreglene i KLP/TPO. Flere stillinger hos samme arbeidsgiver sees under ett.
 
- Kan jobbe med pensjonistlønn i stilling som er omfattet av SPK.
 
- Kan ellers kun ta sporadiske enkeltvakter som ikke må overstige 14 timer i løpet 
av en uke, hos arbeidsgivere som er tilknyttet OPF eller SPK.
 
- Kan jobbe ubegrenset hos arbeidsgivere som ikke har offentlig 
tjenestepensjonsordning.
 

PENSJON
Alderspensjon samordnet med Folketrygden.
 
INNTEKT SOM IKKE PÅVIRKER PENSJONEN
- Kan jobbe inntil 167 t/kv hos hver enkelt offentlige arbeidsgiver som følger 
inntektsreglene i KLP/TPO. Flere stillinger hos samme arbeidsgiver sees  
under ett.
 
- Kan jobbe med pensjonistlønn i stilling som er
omfattet av SPK.
 
- Kan ellers kun ta sporadiske enkeltvakter som ikke må overstige 14 timer i 
løpet av en uke, hos arbeidsgivere som er tilknyttet OPF eller SPK.
 
- Kan jobbe ubegrenset hos arbeidsgivere som ikke har offentlig 
tjenestepensjonsordning.
 
 

PENSJON
Alderspensjon samordnet med Folketrygden.
 
INNTEKT SOM IKKE PÅVIRKER PENSJONEN
- Kan jobbe inntil 167 t/kv hos hver enkelt offentlige arbeidsgiver som følger 
inntektsreglene i KLP/TPO. Flere stillinger hos samme arbeidsgiver sees 
under ett.
 
- Kan jobbe med pensjonistlønn i stilling som er omfattet av SPK.
 
- Kan ellers kun ta sporadiske enkeltvakter som ikke må overstige 14 timer i 
løpet av en uke, hos arbeidsgivere som er tilknyttet OPF eller SPK.
 
- Kan jobbe ubegrenset hos arbeidsgivere som ikke har offentlig 
tjenestepensjonsordning.
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Hvordan kan man kombinere uttak av   pensjon og arbeid ved siden av:

KLP eller TPO OPF SPK

62 år

PENSJON
Folketrygdberegnet AFP
 
INNTEKT SOM IKKE PÅVIRKER PENSJONEN
Opptil 15 000,- per kalenderår uavhengig av hvordan inntekten opptjenes.

PENSJON
Folketrygdberegnet AFP

 
INNTEKT SOM IKKE PÅVIRKER PENSJONEN
Opptil 15 000,- per kalenderår uavhengig av hvordan inntekten opptjenes.

PENSJON
Folketrygdberegnet AFP
 
INNTEKT SOM IKKE PÅVIRKER PENSJONEN
Opptil 15 000,- per kalenderår, uavhengig av hvordan inntekten opptjenes.

65 år

PENSJON
Alt. 1) Folketrygdberegnet AFP
 
Alt. 2) KLP - beregnet AFP
 
INNTEKT SOM IKKE PÅVIRKER PENSJONEN
Alt. 1)
- Opptil 15 000,- per kalenderår, uavhengig av hvordan inntekten opptjenes.
 
Alt. 2)
- Kan jobbe inntil 167 t/kv hos hver enkelt offentlige arbeidsgiver som følger 
inntektsreglene i KLP/TPO. Flere stillinger hos samme arbeidsgiver sees under ett.
 
- Kan jobbe med pensjonistlønn i stilling som er omfattet av SPK.
 
- Kan ellers kun ta sporadiske enkeltvakter som ikke må overstige 14 timer i løpet 
av en uke, hos arbeidsgivere som er tilknyttet OPF eller SPK.
 
- Kan jobbe ubegrenset hos arbeidsgivere som ikke har offentlig 
tjenestepensjonsordning.
 
 

PENSJON
Alt. 1) Folketrygdberegnet AFP
 
Alt. 2) OPF - beregnet  AFP
 
INNTEKT SOM IKKE PÅVIRKER PENSJONEN
Alt. 1)
- Opptil 15 000,- per kalenderår, uavhengig av hvordan inntekten opptjenes.
 
Alt. 2)
- Kan jobbe inntil 167 t/kv hos hver enkelt offentlige arbeidsgiver som følger 
inntektsreglene i KLP/TPO. Flere stillinger hos samme arbeidsgiver sees  
under ett.
 
- Kan jobbe med pensjonistlønn i stilling som er omfattet av SPK.
 
- Kan ellers kun ta sporadiske enkeltvakter som ikke må overstige 14 timer i 
løpet av en uke, hos arbeidsgivere som er tilknyttet OPF eller SPK.
 
- Kan jobbe ubegrenset hos arbeidsgivere som ikke har offentlig 
tjenestepensjonsordning.
 

PENSJON
Alt. 1) Folketrygdberegnet AFP
 
Alt. 2) SPK - beregnet  AFP
 
INNTEKT SOM IKKE PÅVIRKER PENSJONEN
Alt. 1)
- Opptil 15 000,- per kalenderår uavhengig av hvordan inntekten opptjenes.
 
Alt. 2)
- Kan ikke ha ubegrenset inntekt i tillegg,
 kun 15 000,- per kalenderår. De følger samme regler som for AFP før 65 år.
 

67 år

PENSJON
Alderspensjon samordnet med Folketrygden.
 
INNTEKT SOM IKKE PÅVIRKER PENSJONEN
- Kan jobbe inntil 167 t/kv hos hver enkelt offentlige arbeidsgiver som følger 
inntektsreglene i KLP/TPO. Flere stillinger hos samme arbeidsgiver sees under ett.
 
- Kan jobbe med pensjonistlønn i stilling som er omfattet av SPK.
 
- Kan ellers kun ta sporadiske enkeltvakter som ikke må overstige 14 timer i løpet 
av en uke, hos arbeidsgivere som er tilknyttet OPF eller SPK.
 
- Kan jobbe ubegrenset hos arbeidsgivere som ikke har offentlig 
tjenestepensjonsordning.
 

PENSJON
Alderspensjon samordnet med Folketrygden.
 
INNTEKT SOM IKKE PÅVIRKER PENSJONEN
- Kan jobbe inntil 167 t/kv hos hver enkelt offentlige arbeidsgiver som følger 
inntektsreglene i KLP/TPO. Flere stillinger hos samme arbeidsgiver sees  
under ett.
 
- Kan jobbe med pensjonistlønn i stilling som er
omfattet av SPK.
 
- Kan ellers kun ta sporadiske enkeltvakter som ikke må overstige 14 timer i 
løpet av en uke, hos arbeidsgivere som er tilknyttet OPF eller SPK.
 
- Kan jobbe ubegrenset hos arbeidsgivere som ikke har offentlig 
tjenestepensjonsordning.
 
 

PENSJON
Alderspensjon samordnet med Folketrygden.
 
INNTEKT SOM IKKE PÅVIRKER PENSJONEN
- Kan jobbe inntil 167 t/kv hos hver enkelt offentlige arbeidsgiver som følger 
inntektsreglene i KLP/TPO. Flere stillinger hos samme arbeidsgiver sees 
under ett.
 
- Kan jobbe med pensjonistlønn i stilling som er omfattet av SPK.
 
- Kan ellers kun ta sporadiske enkeltvakter som ikke må overstige 14 timer i 
løpet av en uke, hos arbeidsgivere som er tilknyttet OPF eller SPK.
 
- Kan jobbe ubegrenset hos arbeidsgivere som ikke har offentlig 
tjenestepensjonsordning.
 
 

Pensjon
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