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Kjære kolleger

Det er viktig å lete etter feil når noe  
går galt – vi må unngå at de gjentas,  
vi må lære av dem og feil kan ofte bli 
utgangspunkt for systematiske for-
bedringer, utover den situasjonen de 
oppsto i. Feil begås av individer, av 
flere og hefter ved systemene vi jobber 
innenfor. Errare humanum est slår fast 
en gammel erkjennelse, og vi vil aldri 
ha lagt den siste feilen bak oss. Et kon-
tinuerlig fokus på hendelser, komplika-
sjoner, behandlingsresultater og et 
forbedringsarbeid på systemnivå er 
derfor en selvfølgelighet. Små feil kan 
under uheldige omstendigheter få 
store konsekvenser i alle deler av 
 helsevesenet.

Pasientskader er naturligvis «godt 
stoff» i pressen og finner lett veien til 
tabloide forsider. «4700 pasienter dør  
i norske sykehus av pasientskader» 
meldte flere medier sist vinter. Helse-
ministeren intervjues og utfyller med: 
« – Det er mye lidelse i denne stati-
stikken. Også når man tenker på at 
halvparten av dødsfallene kunne vært 
unngått hvis vi hadde jobbet bedre.» 
Alle er vel kjent med rapporten fra 
Kunnskapssenteret som ministeren 
her kommenterer – en rapport basert 
på estimater og ikke faktiske tall. Sen-
sasjonen som ligger i tallene og minist-
erens uforbeholdne bekreftelse og 
ytterligere presisering av at det lett 
burde bare vært «halvt så galt», 

 drukner ethvert annet senere forsøk  
på å nyansere, drøfte. 

De fleste kolleger og selvsagt alle 
helsearbeidere kjenner seg «truffet»  
av slike negative oppslag.  Her var det 
mye galt; tallene virker ute av propor-
sjoner – hvem kan kjenner seg igjen i 
45 dødsfall i uken som «lett kunne 
vært unngått», «en busslast» som noen 
har kommentert det. Tallene er frem-
kommet ved journalgjennomgang og 
ekstrapolering på grunnlag av dette, en 
kjent måte å gjøre det på, men offent-
ligheten blir ikke særlig iherdig gjort 
oppmerksom på hvor stor klype salt 
denne sensasjonen da bør tas med. Så 
var jo dette ment som et av våre mange 
verktøy til internt bruk i kvalitetsarbei-
det – men som likevel ble førsteside-
oppslag og politisk ammunisjon.

Man skulle tro dette var negativt for 
pasientsikkerhetsarbeidet i våre sykehus. 
Det er ikke helt unaturlig å kjenne litt  
på resignasjonen når såpass grove tall, 
ufordøyd, finner veien til den offentlige 
diskusjonen. Den presentasjonen dette 
fikk, skapte i hvert fall mye protest blant 
kolleger jeg kjenner, og rapporten ble 
med det umiddelbart kanskje arkivert 
som upålitelig av mange. Det er jo heller 
ikke bra – den inneholder i sin originale 
form også viktig informasjon for det 
interne kvalitetsarbeidet. 

 Ideen til dette hovedtema kom etter 
diskusjon mellom kolleger. Det er stadig 

tøffere tider og flere uttrykker frustra-
sjon over «faglig devaluering», negative 
parametre (sensasjonelle pasientskade-
tall, økende ventelister, manglende 
samarbeid) økende dokumentasjons-
arbeid og  et budsjettfokus som får alt 
til å dreie seg om økonomi. Vi får et 
økende antall saker «til uttalelse» fra 
offentlige instanser som NPE og Fylkes- 
lege – disse faller de fleste «tungt for 
brystet», er tidkrevende og medfører  
at vi snart vil bruke stadig mer enn 
halvparten av tiden på «papir» (konfe-
rer Legeforeningens egen undersøk-
else over år). Det kan synes som det  
er noen negative sammenhenger her; 
mindre tid til pasienter og arbeidet 
med dem, dårlig kvalitet og økende 
køer for å peke på noe. Kanskje er det 
en negativ spiral til og med – det ser  
ut som om det er nødvendig å komme 
på et annet spor.

Det kunne være et bidrag at vår 
overordnede ledelse gikk i dybden, 
frafalt lettvinte kommentarer og ser-
verte noen nøkterne forbehold i stedet. 
Det ville bygge opp under tilliten til 
helsevesenet – noe vi sårt trenger og 
pasientene er avhengige av. Denne 
håndteringen skaper et inntrykk av at 
tilfeldighetene rår; 2 busser med døde 
– den ene kunne ved et «jobb 
smartere»-prosjekt ha vært reddet!? 
Det er i så fall også til forkleinelse for 
ministeren.
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Jonas har 
mye å gJøre Av Overlegeforeningens leder Jon Helle
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Han har fått mange gode råd allerede. Mine er: Han må 
først, og raskt, bestemme seg for om han skal bedrive 
 kosmetikk og skjønnhetsmaling eller ta grep som monner. 
Dernest må han sette seg ned og lytte til helsepersonell i 
hele landet og skaffe seg legitimitet. Han må få direkte 
 informasjon fra alle nivåer, ikke bare gjennom "styrings-
strengen". Vi må få se hvem Gahr Støre gir sitt øre til. Og 
han må ikke bare fokusere på forebygging og tiltak med 
effekt langt ut i fremtiden. Krisen er her-og-nå. 

Han må erkjenne ubalanser og finne nye løsninger på disse.
Ubalansen mellom oppgaver og ressurser: De ansatte nær 

pasientene har det for travelt. I sykehusene har legene for liten 
tid til legearbeid. Organiseringen innad i sykehusene er ikke 
optimal. Driften med fokus på produktivitet og detaljert mål-
styring tærer på lojalitet, motivasjon og energi. Det er stort 
sprik mellom investeringsbehov og –midler, til bygg og IKT og 
utslitt medisinsk utstyr. Norge bruker ikke mye penger på 
 helsevesenet i europeisk målestokk. Dette synes omsider å 
være erkjent, og gir den nasjonale helsedebatten et nytt 
 utgangspunkt. Den økonomiske rammen står i hvert fall ikke i 
stil med det norske ambisjonsnivået når det gjelder kvaliteten 
på tjenestene og sykehusbygg og utstyr. Ledere på alle nivåer 
har ikke rammer som gjør det mulig å løse alle pålagte opp-
gaver. Her må en vesentlig endring eller ny finansieringsmodell 
på plass. Bent Høie sier til Dagens Næringsliv  24. sept. 2012: 
"Vi må bruke en større andel av samfunnets midler i årene som 
kommer, det tror jeg og at befolkningen ønsker." Gahr Støre kan 
ikke raskt endre store budsjett, men han kan endre retorikken, 
som en start.

Ubalansen i regional foretaksstruktur med èn mastodont og 
tre små: RHF-ene har spilt viktige roller, men det er behov for 
fundamentale grep. Jeg trodde samlingen av Helse Sør-Øst 
skulle være et midlertidig grep for å løse et konkret problem. I 
stedet har HSØ blitt værende som en alt for stor organisasjon 
som har bidratt til å svekke troen på foretaksmodellen betyde-

lig. Avstanden opp til dem som bestemmer har vært lang. Plan-
legging og finansiering av store prosjekter har vært for dårlig. 
Og når noe har gått galt, er det pulverisering av ansvar eller 
ansvarsfraskrivelse som preger bildet. Enten må HSØ deles 
eller så må RHF-strukturen oppheves. Mange har tatt til orde 
for dette. OUS-ansatte kan i hvert fall ikke fortsette sin ørken-
vandring der endringene kommer alt for smått. Også Ahus-
ansatte og -pasienter har fått lide, og i resten av HSØ har også 
konsekvensene vært mer enn merkbare.   

Ubalanse i dialogen om virkelighetsforståelsen: Hvor bra 
eller dårlig går det egentlig? Vi er enige om at norsk helsevesen 
er bra, men vi må kunne enes om alt som ikke fungerer. De 
ansatte og mellomlederne kan ikke bli holdt på armlengdes 
avstand, synspunktene kan ikke stoppe i et (glass)tak eller 
forsvinne på veien. Kritikk kan ikke bare avfeies med noen 
søylediagrammer som viser enkelte forbedringer. De ansatte 
kan ikke beskyldes direkte eller indirekte for at målene ikke blir 
nådd. Dialogen må være god begge veier og toppledelsen i 
norsk helsevesen må utvikle en bedre lyttekultur. Det håper jeg 
Gahr Støre kan bidra til, med erfaring fra diplomatiet der man 
er gode på å "se" den andre.  Han og topplederne må klare å få 
de ansatte med seg. Og respektere at det er de ansatte som 
sammen med pasientene som har skoene på. 

Ubalanse i makt: Vi har et styringssystem med all makt på 
toppen og liten reell makt og myndighet nedover der tjenesten 
utøves. Mange må bare adlyde eller administrere. Handlings-
rom må flyttes nedover til de pasientnære nivåer.  De ansatte 
må vises tillit og medbestemmelsen må være reell på alle ni-
våer. Kritikk må verdsettes som engasjement for virksomhe-
tens beste og lyttes til i tide. 

Sykehusene seiler i til dels dårlig vær, noen med orkan i 
 kastene, og kapteinene strever. "Ingen ting er hugget i sten", 
sier Jonas Gahr Støre til Aftenposten.  Det lover bra. Har vi fått 
en reder som gir kaptein og mannskap mulighet til å rette opp 
skuta?

Jonas har mye å gjøre
men spar oss for kosmetikk
Som ny helseminister har Jonas Gahr Støre mye å gjøre. Han kommer ikke til duk og dekket 
bord. Han skal rette opp en spesialisthelsetjeneste i ubalanse og i tillitskrise.
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Retningslinjer og veiledere
Alle aktører i helsetjenesten er opptatt 
av at tjenesten skal være preget av 
sikkerhet for pasienter og kvalitet i 
behandlingen. Dette gjelder både på 
utøvernivå, ledelsesnivå og i helsefor-
valtningen. For å bidra til å oppnå  
dette målet er vi utstyrt med ulike 
virkemidler.

Helsedirektoratet har som ett av sine 
viktigste virkemidler oppdraget med å 
utarbeide og publisere faglige retnings-
linjer, basert på antagelsen om at hvis 
retningslinjene representerer god 
 faglig konsensus, vil etterlevelse av 
disse føre til et godt behandlingsresul-
tat. Dette avspeiles ved at etterlevelse 
av retningslinjer ofte benyttes som en 
sentral kvalitetsindikator.

Helsedirektoratet er i følge Nasjonal 
Helseplan den eneste aktør som har 
mandat til å utarbeide nasjonale ret-
ningslinjer. Denne monopolsituasjonen 
må ses i lys av at det tidligere har vært 
en tendens til «de tusen ville blom-
ster». Det gir styrke til vårt retnings-
linjearbeid, men innebærer også en 
forpliktelse til at dette arbeidet skjer i 
nært samarbeid med sentrale fagmiljø. 

I løpet av Helsedirektoratets 10 års 
levetid er det utgitt 43 nasjonale fag-
lige retningslinjer (pluss noen kort-
versjoner og engelske oversettelser). 
Disse spenner over et vidt område fra 
spedbarnsmat til indikasjoner for bruk 
av TNF-alfa hemmere. Noen retnings-
linjer er knyttet til områder der det 
mangler toneangivende fagmiljøer 

(forebygging / folkehelse / røykeav-
venning). Andre områder kan være 
relatert til fagfelt i rask utvikling 
(kreft) eller der det er sprikende 
 oppfatninger i fagmiljøene. 

I tillegg til retningslinjene utgir vi  
et stort antall veiledere for helsetjen-
esten. Disse presenterer nasjonalt 
styrende dokumenter og gir råd til 
tjenesten om organisering og prose-
dyrer. Som eksempel er det utgitt i alt 
37 veiledere knyttet til prioriterings-
forskriften og praktisering av denne. 

Et retningslinjearbeid settes ofte i 
gang på oppdrag fra politisk ledelse 
(for eksempel krefthandlingsplanen), 
men det kan også ha utgangspunkt i 
ønske fra fagmiljøene eller være initi-
ert av eget identifisert behov i Helse-
direktoratet eller Helsetilsynet. Pro-
sessen med utarbeiding av retnings- 
linjer må være basert på internasjonalt 

Sikkerhet og kvalitet  
i helSetjeneSten

Av Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen, Helsedirektoratet››

Helsedirektoratet er den instans som kan og skal utarbeide retningslinjer for helse
tjenesten. Det er kostbart og tidkrevende. Nok et eksempel på byråkratisering av  
faglig praksis? En klam hånd over fagutvikling eller nødvendig kvalitetssikring?
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aksepterte standarder, der verktøy som 
GRADE og AGREE bidrar til at anbe-
falingene integrerer forskningsbasert 
kunnskap, kliniske erfaringer og pasi-
entpreferanser (1). For å sikre at arbei-
det med retningslinjer følger slike 
strenge kriterier, er det utarbeidet eget 
materiell som beskriver prosessen i 
arbeidet. Denne prosessen har fått sin 
egen publikasjon – «Retningslinjer for 
retningslinjer», noe dagspressen ikke 
lot gå upåaktet hen (2) ! Vi anslår i dag 
at arbeidet med en nasjonal retnings-
linje vil ta ca 1 ½ år og koste 1 mill kr.

Anbefalinger gitt i veiledere og ret-
ningslinjer er ikke rettslig bindende 
(3), men normerende og retnings-
givende og vil være et naturlig grunn-
lag for å vurdere om en gitt behandling 
faller innenfor området for «faglig 
forsvarlig praksis». Når tjenesteyter 
handler i skjæringspunktet mellom 
regler gitt i lov eller forskrift på den 
ene siden og den kliniske erfaring på 
den andre siden, kan faglige retnings-
linjer være det verktøyet som trengs 
for å operasjonalisere regelverket til 
behandlingssituasjonen (4).

Blir det for mange retningslinjer?
Som det fremgår over, har Helsedirek-
toratet en stor produksjon av faglige 
retningslinjer og veiledere. Vi må ha 
klare kriterier for hvilke fagområder 
som har behov for retningslinjer fra 
myndighetene. Selv om det totale 
 antallet kan synes overveldende, er  
det kanskje bare et fåtall publikasjoner 
som angår den enkelte virksomhet 
eller helsearbeider. Utarbeiding av 
retningslinjer gir oss også en forplikt-
else til å holde dem oppdatert, og der 
ligger det en stor utfordring. Det er en 
fare for at både faggruppene og byrå-
kratiet puster ut etter en omfattende 
prosess, og ikke har klare planer for 
regelmessig oppdatering. På dette 
området fremstår handlingsprogram-
mene på kreftområdet som et positivt 
eksempel, der faggruppene blir videre-
ført med tanke på oppdatering ved 
behov. Men også her kan ønskene  
være større enn ressursene tillater.

Hvem påser at retningslinjene etterleves?
Det er vel kjent at arbeidet med imple-
mentering av retningslinjer kan være 

vel så omfattende som utarbeiding av 
disse. Ansvaret må først og fremst ligge 
hos tjenesten selv, ledere og helse-
personell. Og da er det en klar forutset-
ning at de råd som gis, blir oppfattet 
som legitime og godt forankret i fag-
miljøet. Myndighetene kan overvåke  
at retningslinjene blir fulgt opp, bl.a. 
gjennom å benytte «etterlevelse av 
retningslinjer» som kvalitetsindikator. 
Dette kan skje gjennom ordinær rap-
portering til nasjonale databaser, men 
først og fremst gjennom rapportering til 
nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 
Oppfølging av retningslinjer kan også 
danne utgangspunkt for Helse tilsynets 
tilsyn innen utvalgte fagom råder.

Pasientsikkerhetsarbeidet
Arbeidet med pasientsikkerhet er 
 rettet mot å unngå uheldige hendelser 
og unødvendige komplikasjoner til 
behandlingen. For enkelte av de nasjo-
nale faglige retningslinjer kan etter-
levelsen relateres direkte til sikkerhet 
for pasientene (retningslinjer for be-
handling av hjerneslag). Men det store 
flertall av retningslinjer har ikke 
 direkte relevans for sikkerheten. 

Helsedirektoratet har i likhet med 
myndigheter i en rekke land etablert en 
kampanje for økt pasientsikkerhet (5). 
Det er etter en omfattende prosess valgt 
ut enkelte sentrale emner, der det utar-
beides tiltakspakker, gjennomføres pilo-
ter og etableres læringsnettverk. Tiltak-
ene er rettet mot trygg kirurgi (sjekk- 
lister), sykehusinfeksjoner (CVK, urin-
vegsinfeksjoner), legemiddelgjennom-
ganger, slagbehandling, fore bygging av 
overdosedødsfall og selvmord. Kampan-
jen gjennomføres i 2011 – 2013, men dette 
må ses som ledd i en kontinuerlig prosess 
innen alle deler av tjenesten. I kampanje-
perioden inntar Helsedirektoratet en 
aktiv rolle i formidling og læring, kanskje 
mer enn det vi normalt kan forvente. •

Referanser:
1.  Vandvik PO, Eiring Ø. Kunnskapsbasert praksis for norske leger? Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 1755-6.
2.  VG 22.11.2011. Nå er den her: 60 sider om retningslinjer for retningslinjer!
3.  Helse- og omsorgsdepartementet. Om den juridiske og faglige status rundskriv, retningslinjer og veiledere  

har for kommunesektoren på helse- og omsorgsområdet. Brev til Kommunenes sentralforbund 08.05.2012.
4.  Braut GS. Legen som forvaltar av rettslege reglar. Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 1582.
5.  www.pasientsikkerhetskampanjen.no 
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I «Overlegen» nr. 1/2012 side 27 er det 
redegjort for hvordan Norsk overlege-
forening og Den europeiske overlegefo-
reningen (AEMH) har arbeidet med 
direktivet, og hva slags krav som bør 
stilles for å ivareta pasientsikkerhet og 
kvalitet i helsetjenesten. Sentrale mo-
menter i høringsuttalelsen gikk på at:
•  Endringer som kan bidra til å for enkle 

regelverket for brukerne er positivt, 
forutsatt at endringene fullt ut ivare-
tar de krav som til enhver tid må stil-
les for å ivareta pasientsikkerhet og 
kvalitet i helsetjenesten.

•  Informasjon om regelverket i den 
enkelte medlemsstat må være lett 
tilgjengelig på engelsk. Den enkelte 
medlemsstat må kunne definere ulike 
nasjonale kompetansebehov ettersom 
hver medlemsstat kan ha spesielle 
utfordringer som følge av geografi, 
befolkningssammensetning.

•  En viss skepsis til et profesjonskort for 
yrkeskvalifikasjoner i EU. Det kan 
fremstå som uklart hvem som skal ha 
ansvar for at informasjonen på kortet 
til enhver tid er oppdatert og korrekt. 
Det synes også å være en risiko for at 
kortet kan forfalskes og misbrukes. 

• V arslingssystemer om leger som er 
under granskning mellom medlems-
statenes autorisasjonsmyndigheter 
må ivareta personvernhensyn.

•  Mange leger blir utsatt for en grans - 
k ing i løpet av yrkeskarrieren uten at 
det for konsekvenser for den videre 
praktisering av yrket. Informasjon om 
dette bør ikke utleveres før endelig 
avgjørelse er truffet i saken.

•  Direktivet bør sikre at medlems-
statene kan avgjøre nivået på språk-
kunnskaper som er nødvendige av 

hensyn til pasientsikkerhet, kvalitet 
og effektivitet i helsesektoren.

Direktivet ble drøftet på AEMHs plen-
umsmøte i Varna, Bulgaria i mai 2012 
Det ble særlig diskusjon i forhold til 
tidspunktet for når det skulle infor-
meres om at legen var under en 
 eventuell granskning.

I august 2012 har følgende medlems-
foreninger i European Medical Organi-
sations (EMO) samlet seg om en felles 
uttalelse vedrørende direktivet:
AEMH (European Association of Senior 
Hospital Physicians)(Overlegeforeninger)
CEOM (European Council of Medical 
Orders)
CPME (Standing Committee of European 
Doctors)
FEMS (Eurpoean Federation of Salaried 
Doctors)(Frankrike/Belgia)
EANA (European Working Group of Prac-
titioners and Specialists in Free  
Practice)
EJD (PWG) (European Junior Doctors 
Permanent Working Group)(Europeiske 
YLF)
EMSA (European Medical Students  
Association)
UEMO (European Union of General  
Practitioners/Family Specialists).

Momenter i denne felles uttalelsen er:
•  Pasientbehandling av høy kvalitet og 

pasientsikkerhet må være de bærende 
prinsipper i direktivet, og skal ikke 
være gjenstand for kompromisser i 
forhold til økonomisk konkurranse-
evne eller administrative forenklinger.

•  Godkjenningsprosessen må sikre 
integritet og tillit når det gjelder le-
gers mobilitet. De som skal forestå 

arbeidet, må til enhver tid ha opp-
datert kompetanse til å ta avgjørelser i 
forhold til godkjenning; også gjennom 
elektronisk europeisk profesjonskort 
(slik det nå er foreslått fra EU-kommi-
sjonen).

•  Selv om det nye forslaget skulle inne-
bære en rett for søker til å få anerkjent 
sine kvalifikasjoner så snart som mu-
lig, vil ikke prinsippet om «still tiende 
autorisasjon» være tilfreds stillende 
når det gjelder anerkjennelse av medi-
sinske kvalifikasjoner.

•  Delvis godkjenning er uaktuelt for den 
medisinske profesjon av hensyn til 
hva som kreves av kvalifikasjoner for 
trygg utførelse av medisinske tjenes-
ter.

•  Forslaget må respektere den enkelte 
medlemsstats kompetanse, når det 
gjelder tilpasning og organisering av 
utdanningssystemer. Den medisinske 
profesjon og kompetente autoriteter 
må være involvert i å utvikle felles 
retningslinjer i tråd med nasjonale 
kompetansebehov.

•  For å forbedre tillit og åpenhet, bør 
medlemsstatene bli oppmuntret til å 
formidle hva som er «best praksis» 
både når det gjelder grunnutdanning 
og spesialistutdanning 

•  Sett i lys av utviklingen når det  gjelder 
rolle og ansvarsforhold for allmenn-
praktikere, bør allmenn praksis betrak-
tes som en medisinsk spesialitet på 
linje med andre.

Etter mange høringsrunder og behand-
ling i en rekke høringsinstanser imøte-
ser man nå, blir det spennende å se det 
endelige resultat. Mest sannsynlig vil 
dette foreligge på nyåret.  •

Ønsker du å jobbe 
i et annet europeisk land?

EUdirektiv 2005/36  Yrkeskvalifikasjonsdirektivet.
Direktivet handler om hvordan man som utdannet og ansatt i ett europeisk land skal kunne 
få godkjent sin utdanningsbakgrunn dersom man ønsker å jobbe i et annet europeisk land.

Av Signe Gerd Blindheim, fagsjef jus og arbeidsliv / sekretariatsleder i Overlegeforeningen››
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Talet 4700 skriv seg frå ei gjennomgå-
ing i regi av Pasientsikkerhetskampan-
jen «I trygge hender» og Kunnskaps-
senteret. Trettini team, kvart med to 
røynde sjukepleiarar og ein lækjar, har 
sett raskt gjennom 7819 tilfeldig ut-
valde somatiske sjukehusjournalar av 
vel 500.000 tilgjengelege frå året 2010. 

I denne fyrste nasjonale GTT- 
screeninga vart det avdekt «pasient-
skade» i om lag 16% av dei 7819 
 undersøkte journalane.. 

Forbigåande og heilt lette pasient-
skadar, som uringvegsinfeksjon og 
mindre lækjemiddelfeil, vart påviste 
hjå 15%. Frekvensen av slike skadar 
varierte mellom 3,5% og 38% i dei ulike 
teama, altså med ein faktor på 10.

Meir alvorleg var det at kring 1% 
(variasjonsbreidd 0-3%) av dei studerte 
pasientane hadde fått varig mein, og at 
0,66% (stor variasjonsbreidd også her: 
0-2%) døydde som fylgje av pasient-
skaden. Basert på 33 påviste dødsfall i 
materialet vart det ekstrapolert til alle 
somatiske sjukehusopphald dette året. 
Konklusjon:«4723 sjukehuspasientar 
døydde som fylgje av pasientskade» i 
Noreg i 2010. Kunnskapssenteret slår 
fast at om lag halvparten av desse døds-
falla kunne ha vore unngått. Om att  
og om att er dødstala blitt formidla til 
ålmenta, meir og meir skråsikkert for 

kvar gong. Kanskje ikkje så rart at Dags-
revyen tolkar dette som «4700 dødsfall 
pga sjukehustabbar» (4. april 2012)?

Kan det verkeleg stemma at pasient-
skade er årsak til kvart tredje dødsfall 
i sjukehus?

Er dødstala frå Kunnskapssenteret 
i samsvar med det andre finn?
Kollega Hans Flaatten, røynd klinikar 
og ekspert på uønskte hendingar i 
sjukehus, skriv i Dagens Medisin 
12.01.12  at estimatet for Noreg ligg 
langt over det ein har inntrykk av i den 
kliniske kvardagen. Han oppfattar 
dødstala frå Kunnskapssenteret som 
«uverkelege». Tala ligg også langt over 
det ein fann i ein grundig nederlandsk 
studie: kanskje 4% av sjukehusdøds-
falla kunne ha vore unngått. Det ville 
svara til vel 500 dødsfall pr. år i Noreg. 

Statens helsetilsyn får kvart år meld-
ing om 200-400 unaturlege dødsfall 
frå norske sjukehus, om lag halvparten 
frå psykiatrien. Dei rapporterte døds-
tala frå somatisk sektor ligg difor kring 
100-200 kvart år. Sjølv om me reknar 
med ei viss underrapportering, ser me 
at Kunnskapssenterets estimat ligg 
langt over dette nivået.   

Oslo universitetssykehus, som har  
eit relativt godt system for avviks-
registrering, bokførde i 2011 vel 6000 

avviksmeldingar om behandlinga frå  
ca 100.000 døgeropphald. Dei aller fleste 
rapporterte om «småskader og nesten-
ulykker». Berre 240 av meld ingane galdt 
«betydelige hendelser», inkludert 78 
dødsfall. Med ein metodikk brukt i «The 
Canadian Adverse Event Study» vart det 
vurdert i kor stor grad (frå 1 til 6) desse 
dødsfalla kunne ha vore førebygde. For 
tredjedelen (24) av  desse dødsfalla var 
det mest sannsynleg at dei kunne ha vore 
forhindra, og for berre 12% (n=10) var 
det svært sannsynleg. Dersom desse tala 
var representative, ville estimatet bli at 
det var om lag 200 unngåelege dødsfall 
pr. år på landsbasis.

Korleis kan det vera så stor diskre-
pans mellom GTT-resultata og andre 
data om unngåelege dødsfall i sjuke-
hus? Underrapportering til Helsetil-
synet og i avvikssystemet er nok ein del 
av svaret, men forklarer neppe at GTT-
tala ligg 10 gonger høgare. Det  
er nærliggjande å spørja: 

Er GTTmetodikken påliteleg?
Definisjonen av pasientskade som vert 
nytta i GTT, er så vid at ein vil regis-
trera for mange tilfelle av «pasient-
skadar», også dei som ikkje kan føre-
byggjast, i den tru at «alle skal med», 
og at dei ein gong i framtida kanskje  
vil vera til å unngå. Det er etter vår 

Misvisande tal om pasientskadar 
og dødsfall i sjukehus

  
Innlegg av Haldor Slettebø, overlækjar og

 Anders Baalsrud, leiar Stab Pasientsikkerhet båe Oslo universitetssykehus

Tala di maa vera sann 
Fager ogso, om du kann
Men um annat vanta  maa
Sanning maa du halda paa      

  (Aasmund Olavsson Vinje) ››

Det siste året har me fleire gonger fått høyra at det i 2010 var 4700 pasientar som døydde av 
feilbehandling i norske sjukehus. Helseministeren seier det, Erna Solberg seier det, det kjem 
fram i VG, på TV2 og i Dagsrevyen. Og då må det vera sant?

4700 døde?
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meining ein sær filosofi. Sjå berre på 
desse eksempla frå GTT-manualen:
•  Djup venetrombose skal registrerast 

som pasientskade, også i dei tilfella 
der alle mogelege forholdsreglar er 
tekne

•  «Komplikasjoner forårsaket av en 
hvilken som helst prosedyre, er  
pasientskader.»

•  «Alle infeksjoner som oppstår etter 
en innleggelse på sykehus, er sann-
synligvis pasientskader.»

•  «… generelt sett regnes alle postope-
rative dødsfall som pasientskader.»

At alle kirurgiske komplikasjonar og 
alle postoperative dødsfall skal telja 
som pasientskade, er uskjøneleg for  
ein kirurg som ofte opererer pasientar 
med livstrugande sjukdom.

 
Metoden har også andre veikskapar:
•  Stor variasjon i registreringane, som  

i det norske materialet, særleg med 
urøynde granskarar og særleg når det 
gjeld sjeldsynte skadar og dødsfall

•  Det vert ikkje vurdert om skadane 
kunne ha vore unngått

•  Aktuelle spesialistar vert ikkje føre-
spurde

•  Det finst ingen gullstandard å saman-
likna med. GTT har påfallande dårleg 
samsvar med andre metodar som 
måler pasientskadar (Naessens JM 
2009). Det er ikkje innlysande at 
GTT er korrekt berre av di metoden 
påviser 10 gonger så mange «skadar» 
som andre metodar. Det klåraste 
biletet av behandlingsrisikoen får me 
av prospektive registreringar og frå 
kvalitetsdatabasar.

•  GTT-funna kan nok vera reproduser-
bare for røynde team, særleg med 
oppgradert metodikk (Sharek P, 2010), 
medan validiteten er dårleg undersøkt. 

Kunnskapssenteret går med på at 
 metoden må og kan forbetrast (Good 
VS, 2009) og at  «resultatenes generali-
serbarhet» er omdiskutert, men hevdar 
at tala ikkje er så viktige. Det viktigaste, 
ifylgje Senteret, er at det er rom for 
store forbetringar i arbeidet med 
 pasienttryggleik i Noreg. 

For oss som behandlar pasientar 
dagleg, er det viktig om talet på unngå-
elege sjukehusdødsfall er 200 pr. år 
eller 10 gonger så høgt – sjølv om me 

helst såg at talet var 0. Det er frustrer-
ande å få høyra svakt begrunna og 
sterkt publiserte påstandar om at vår 
arbeidsinnsats er blant dei viktigaste 
dødsårsakene i landet. Ukritisk bruk av 
GTT-tala førekjem også der ein burde 
vita betre - det vil seia på toppen av 
helsehierarkiet - sist i ei utblåsing frå 
styreleiar i HSØ på OUS-styremøtet 
20. september. Det blir såleis for lett-
vint når Kunnskapssenteret hevdar at 
tala i seg sjølv ikkje er hovudsaka. Dei 
misvisande tala vil, som Hans  Flaatten 
seier, kunna skapa unødig frykt hjå 
pasientane våre. Pålitelege tal vil opp-
fattast som meiningsfulle for helseper-
sonell og difor i større grad motivera til 
innsats. Dei vil kunna visa kvar me skal 
setja inn kreftene, og dei vil på ein 
truverdig måte kunna visa om me  
verkeleg når måla våre. 

Føremålet med GTT er, ifylgje Kunn-
skapssenteret, å «gi ledere av helse-
foretak mulighet til å følge forekomst 
av risiko ved behandlingen over tid». 

Det langsiktige føremålet med GTT 
er altså å redusera risiko og gjera  helse- 
tenesta tryggare for pasientane. Difor er 
det forstemmande at  risiko biletet GTT 
viser, berre konsentrerer seg om be-
handlingsnivået i helseten esta. Biletet 
blir eindimensjonalt sidan det fullsten-
dig manglar data om dei faktorane leiar-
ane har hovudansvaret for: dei adminis-
trative rammevilkåra. Eit aktuelt eks- 
empel er bemanningssvikten ved  
Ahus i 2011, ein svikt som ifylgje Fylkes-
lækjaren kan relaterast til minst tre 
dødsfall. Manglar ved  rammevilkåra vil 
ein  neppe finna ved å granska gamle 

journ alar sjølv om det vert gjort aldri så 
reproduserbart og grundig. 

Kva kan me venta  
oss i oppfølgjinga av GTT?
I 1998 kom rapporten To err is human frå 
The Institute of Medicine i Washington 
DC. Der vart det slege fast at det årleg 
var mellom 44.000 og 98.000 unødvend-
ige dødsfall i amerikanske sjukehus. Det 
var grunnlaget for at Institute for Health 
Care Improvement (IHI) i 2004 lanserte 
kampanjen «100.000 Lives» for å berga 
amerikanske liv.  IHI evaluerte sjølve 
denne kampanjen og slo ikkje uventa fast 
at den vart ein suksess med 122.330 fleire 
overlevande pr. år i amerikanske sjuke-
hus. Andre var mindre overtydde om 
resultatet sidan dei ikkje kunne finna att 
desse liva i den offisielle statistikken frå 
sjukehusa (Ross TK, 2009; Wachter RM, 
2006). Ross hevdar at utgangspunktet 
for kampanjen var upresist, og at måle-
metoden for effekt var upåliteleg. Dess-
utan har altså IHI evaluert seg sjølv, 
noko som ikkje aukar kredibiliteten. 

Det er likevel grunn til å tru at denne 
soga frå USA saman med dei norske 
GTT- tala om ikkje lenge vil resultera i 
den norske kampanjen «2000 liv». Så 
mange liv kan nemleg sparast pr. år om 
Kunnskapssenteret har rett. Det er 
interessant at dette talet samsvarer godt 
med det amerikanske estimatet frå 
IHI-kampanjen, 360 liv pr. million 
innbyggjarar. Mest sannsynleg vil også 
evalueringa av den norske kampanjen 
konkludera med at resultatet er ein stor 
suksess, både for Kunnskapssenteret og 
for Helse- og omsorgsdepartementet. •

Konklusjon
GTT-metodikken er unøyaktig, ikkje 
godt nok validert og heller ikkje godt 
nok utprøvd ved norske sjukehus. 
Metodikken og den ukritiske bruken 
av resultata gjev ei eindimensjonal og 
upåliteleg framstelling av risikobiletet 
i den somatisk spesialisthelsetenesta. 
GTT må forbetrast monaleg i tett sam- 
arbeid mellom Kunnskapssenteret  
og kliniske fagmiljø før verktøyet kan 
brukast til å styrkja arbeidet for betre 
pasienttryggleik i sjukehusa.
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Forpliktelsen til ikke å skade pasi-
enter og bevisstheten om risikoen 

er nedarvet gjennom den Hippokra-
tiske ed. Moderne behandlingstilbud 
med stort potensial for helbredelse 
medfører ofte tilsvarende risiko for 
skade. I tillegg økes risiko av at mod-
erne pasientbehandling er avhengig  
av samarbeid mellom mange aktører 
innen primær og spesialisthelsetjen-
esten. Dette innebærer ofte at risiko 
knyttet til pasientbehandling blir for 
stor til at den kan håndteres av helse-
personell alene. Helsetjenestenes 
 ledere, som bestemmer hvordan 
 pasientbehandling skal organiseres  
og hvordan de administrative rutinene 
skal være, må derfor få en høyere be-
vissthet om hvordan de påvirker risiko 
i pasientbehandlingen. Pasientsikker-
hetskampanjen skal bidra til dette. 

Hensikten med journalundersøkelse 
ved hjelp av verktøyet Global Trigger 
Tool (GTT) er å gi ledere i sykehus 
informasjon om hvordan risiko for-
bundet med medisinsk behandling 
utvikler seg over tid innen deres 
 ansvarsområde. For å kunne fremskaffe 
denne informasjonen enkelt undersøkes 
ti tilfeldig utvalgte pasientjournaler fra 

utskrevne pasienter to ganger per 
 måned. Andel sykehusopphold med 
skade plottes inn i en tidsserie som 
analyseres med statistisk prosesskon-
troll. Over tid kan man si med statistisk 
sikkerhet om nivået øker eller reduse-
res. Det forutsetter at journalunder-
søkelsen utføres etter samme kriterier  
i forløpet av tidsserien. Kriteriene er 
fastsatt i en veileder. Journalundersøk-
elsen innebærer utøvelse av medisinsk 
skjønn. Kontinuitet i teamet som gjen-
nomfører undersøkelsen er derfor 
 viktig. Teamet består av to sykepleiere 
og en lege. Sykepleierne undersøker 
journalene hver for seg, før de sammen-
ligner sine resultater og legger dem frem 
for legen, som kvalitetssikrer vurdering - 
ene. Arbeidet beslaglegger én legetime 
og totalt 6 sykepleietimer per måned.

GTT manualen bygger på følgende 
definisjon av skade : «utilsiktet fysisk 
skade som har oppstått som et resultat 
av medisinsk behandling eller som be-
handlingen har bidratt til, som krever 
ytterligere overvåking, behandling eller 
sykehusinnleggelse, eller som har døde-
lig utgang.»

Vurderinger av om en skade kunne 
vært forebygget tas ikke med, fordi 

mulighetene til å kunne forebygge 
skader kan endre seg over tid. Hensik-
ten med å følge omfanget av skader er 
nettopp å motivere til å utvikle mulig-
hetene for å forebygge dem. Vurder-
inger av om det er gjort feil, utelates 
fordi det ville kreve mer bruk av tid, 
enn det som vurderes som hensikts-
messig for å kunne gjennomføre prose-
dyren i praksis. Det ville også innebære 
økt utøvelse av skjønn, som reduserer 
konsistensen i gjennomføringen. 

Når det for eksempel gjelder dødsfall 
under operasjon sier veilederen følg-
ende: «Alle dødsfall som inntreffer 
intraoperativt, skal betraktes som 
 pasientskader med mindre dødsfallet 
er forventet og operasjonen ble utført 
som et heroisk forsøk på å redde livet 
til pasienten. Ved postoperative døds-
fall må journalen gjennomgås for å 
finne flere opplysninger, men generelt 
sett regnes alle postoperative dødsfall 
som pasientskader.» Et relevant ek-
sempel for å belyse problemstillingen  
over er at man her vil skille mellom 
dødsfall knyttet til elektiv operasjon av 
et aorta aneurisme, sammenlignet med 
akutt operasjon ved et dissikerende 
aneurisme. 

Den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen, som ble lansert 
av helseministeren i januar 2011, har innført bruk av journal
undersøkelse med GTT i helsetjenesten, slik at ledere kan  
følge forekomsten av pasientskader i egen virksomhet over tid. 
I tillegg samler kampanjen inn anonymisert informasjon om 
antall og type skader fra hvert helseforetak, samt det totale 
antall sykehusopphold som de undersøkte oppholdene er 
trukket fra, for å kunne beregne skadenivået nasjonalt. 

››
spesialist i indremedisin, PhD i pasientsikkerhetskultur,  
Seniorrådgiver, Sekretariatet for pasientsikkerhetskampanjen,  
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, Overlege, 
Akershus universitetssykehus

Innlegg av Ellen Tveter Deilkås

Måling av pasientskader 
– hensikt og pålitelighet
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Tallene må tolkes med forsiktighet
Enkelte pasientforløp kan by på store 
skjønnsmessige utfordringer, mens  
de fleste ikke gjør det. Den vanligste 
skaden som man fant blant pasientopp-
hold i 2010 var urinveisinfeksjoner. 
Når resultatene følges i tidsserier vil 
ikke de enkeltstående tilfellene med  
de store skjønnsmessige utfordringene 
ha stor betydning for vurderingene av 
skadenivået over tid. Når man velger å 
aggregere og ekstrapolere funnene av 
pasientskade, blir utfordringene større.

Den nasjonale pasientsikkerhets-
kampanjen, som ble lansert av helse-
ministeren i januar 2011, har innført 
bruk av journalundersøkelse med GTT 

i helsetjenesten, slik at ledere kan følge 
nivå av pasientskade i egen virksomhet 
over tid. I tillegg samler kampanjen 
inn anonymisert informasjon om antall 
og type skader fra hvert helseforetak, 
samt det totale antall opphold som de 
undersøkte oppholdene er trukket fra, 
for å kunne beregne skadenivået nasjo-
nalt. 

For å kunne angi en utgangsverdi  
fra før kampanjen ble lansert, ble mini-
mum 200 sykehusopphold fra 2010 fra 
hvert helseforetak undersøkt. Teamene 
som gjorde arbeidet fikk standardisert 
opplæring i henhold til veilederens 
retningslinjer og i regi av kampanje-
sekretariatet i Kunnskapssenteret. 
Hensikten var å redusere forskjellen i 
utøvelse av skjønn, så mye som mulig. 
Det har også vært gitt veiledning til 
teamene underveis, og spesielt i start-
fasen. Kampanjesekretariatet har 
 kunnet konferere direkte med dem 
som har utviklet prosedyren, om 
skjønnsmessige vurderinger og råd 
vedrørende tilpassing av verktøyets 
bruk under norske forhold. Vurdering-
ene er gjort tilgjengelige for teamene 
gjennom en felles spørsmål og svarliste 
som ligger på kampanjens nettside. 

7819 pasientopphold fra 2010 ble 
undersøkt. Skadene som ble identifi-
sert, var fordelt etter alvorlighetsgrad 
på en skala (E-I) som går fra skader 
som kun krever tiltak, til de som med-
fører død. 16 % av oppholdene som ble 
undersøkt innebar en skade. 9 % av 
oppholdene innebar en skade som gav 
forlenget sykehusopphold eller alvor-
ligere konsekvenser. 33 av oppholdene 
som ble undersøkt, ble vurdert å inne-
bære en skade som pasienten døde av. 
Det utgjorde 0,66 % av de undersøkte 
pasientoppholdene. Landsestimatene 
er basert på denne forekomsten og 
beregnet ved å multiplisere med antall 
opphold på landsbasis. 

Resultatet fra de største sykehusene 
ble vektet høyere enn de små, fordi de 
representerte større populasjoner av 
pasientopphold.  Ett dødsfall fra eller 
til på landets største sykehus ville 
 dermed kunne flytte den nasjonale 
beregningen av dødsfall 300 opp eller 
ned, mens for et lite sykehus ville ett 
dødsfall flytte den nasjonale beregn-
ingen 100 opp eller ned.  10 % av syke-
husoppholdene er trukket fra for å ta 
høyde for pasientforløp som fordeler 
seg på flere sykehus. 

Fordi hvert team kun undersøkte 
200 pasientopphold som et minimum, 
forelå ikke tilstrekkelig informasjon  
til å kunne si noe statistisk sikkert om 
forskjell mellom helseforetak. Det  
var sannsynligvis også stor forskjell i 
teamenes terskel for å regne med de 
mindre alvorlige skadene. Derfor 
 anbefalte vi andel pasientopphold  
med skade som gir forlenget sykehus-
opphold, eller alvorligere konsekven-
ser, som den  mest robuste beregn-
ingen for skade nasjonalt. Dette som  
et nasjonalt mål for skade tar også 
hensyn til svakhetene knyttet til  
vurderingene av skade som fører til 
dødsfall.  

Mortalitetsstudier
Sikrere anslag for hvor ofte skader 
fører til død får man ved en retro-
spektiv gjennomgang av alle dødsfall  
i en periode, såkalte mortalitetsstudier. 
En nederlandsk studie med denne 
metoden viste at 4,1 % av dødsfall i 
sykehus kunne tilskrives forebyggbar 
pasientskade. Men det var liten enighet 
( ҡ 0,25 (95 CI: 0,05, 0,45) mellom 
legene om vurderingene av om det 
forelå en pasientskade og om skaden 
kunne vært forebygget (1;2). En tilsvar- 
ende engelsk studie fant at uønskede 
hendelser bidro til 13 % av dødsfall 
sykehus, hvordan tilsvarende kun 5% 
av dødsfallene ble vurdert å kunne 

vært unngått om den uønskede hend-
elsen ikke hadde skjedd. Denne studien 
fant kun moderat samsvar mellom legers 
vurdering av om i hvilken grad en 
 uønsket hendelse bidro til at pasienten 
døde (ҡ 0,54; 95 % CI 0,37-0,71)  og om 
i hvilken grad pasientens død kunne 
vært unngått hvis skaden ikke hadde 
inntruffet( ҡ 0,49; 95% CI 0,2-0,8) (3). 

Like mye som å kunne si noe om om-
fanget av pasienter som dør i sykehus 
som følge av pasientskade og uønskede 
hendelser viser disse studiene at vurde-
ringer av om pasienter dør som følge av 
pasientskade eller som følge av under-
liggende sykdom er svært vanskelige.  
Noen pasienthistorier kan være enkle å 
vurdere, som for eksempel at en pasient 
faller under sykehusoppholdet, og dør  
av en respirasjonskomplikasjon  under 
operasjon av bruddet,  at en pasient får 
urinveisinfeksjon og utvikler sepsis som 
får dødelig utgang, eller at en pasient dør 
av en postoperativ blødning. Det kan 
derimot være vanskeligere å vurdere om 
man skal ta med for eksempel en luft-
veisinfeksjon som inntreffer hos en 
 terminalt syk kreftpasient, hvor man  
kan tenke at infeksjonen heller bidrar  
til lindring enn økt lidelse. 

Et av pasientsikkerhetskampanjens hovedmål er å forbedre pasientsikkerhets- 
kulturen. Det gjøres gjennom tiltak som pasientsikkerhetsvisitter og tverrfaglige 
pasientsikkerhetsmøter som skal forbedre dialogen mellom ledelse og ansatte om 
rutiner og organisatoriske forhold som kan sette pasientsikkerheten i fare

•
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I den pågående pasientsikkerhetskampanjen har det ikke 
vært ressurser til å undersøke samsvar mellom teamenes 
 vurderinger av skade ved de forskjellige helseforetakene. Det 
vil være en interessant problemstilling for videre forskning. 
Inntil vi vet mer om hvor pålitelige vurderingene som ligger 
bak dødsfall knyttet til skade er, anbefaler vi ikke å treffe sikre 
slutninger om hvor mange som dør av pasientskade i norske 
sykehus på bakgrunn av undersøkelsen fra 2010. Når det snart 
vil foreligge nye nasjonale beregninger av pasientskade basert 
på pasientopphold i 2011, anbefaler vi at man først og fremst 
vektlegger andel opphold som har medført skade som gir for-
lenget sykehusopphold eller alvorligere konsekvenser. Jeg er 
enig med Slettebø i at kunnskap om omfanget av pasientskader 
blir endimensjonalt hvis man ikke også vektlegger innsatsen 
ledere gjør for å redusere risiko. Det er en dokumentert 
 sammenheng mellom sykehusstyrers rutiner for å følge opp 
kvalitet og pasientsikkerhet, og risikojustert sykehusdødelig-
het, og kvalitet på behandlingen for et utvalg av diagnoser(4).  
Sykehusstyrer kan for eksempel følge opp dødsfall knyttet til 
pasientskade ved å be om en gjennomgang av de 50 siste 
 dødsfallene i sykehuset. Det kan gjøres med et strukturert 
verktøy(5). Forbedringsområder vil ofte finnes i forløpet til 
pasienter som dør på sengepost under aktiv behandling. 

Pasientsikkerhetskultur
Et av pasientsikkerhetskampanjens hovedmål er å forbedre 
pasientsikkerhetskulturen. Det gjøres gjennom tiltak som 
pasientsikkerhetsvisitter og tverrfaglige pasientsikkerhets-
møter som skal forbedre dialogen mellom ledelse og ansatte om 
rutiner og organisatoriske forhold som kan sette pasientsikker- 
heten i fare. Et suksesskriterium for kampanjen er at denne 
dialogen blir produktiv og bidrar til endringer som reduserer 
risiko for uønskede hendelser i pasientbehandlingen. •

Referanser:
(1)   Marieke Zegers, MARTINE C.DE BRUIJNE, Cordula 

Wagner, PETER P.GROENEWEGEN, Gerrit van der Wal, 
HENRICA C.W.DE VET. The inter-rater agree ment of 
retrospective assessments of adverse events does not  
improve with two reviewers per patient  record. Journal  
of Clinical Epidemiology 63[1], 94-102. 2010.  
Ref Type: Journal (Full)

(2)   Zegers M, de Bruijne MC, Wagner C, Hoonhout LHF, 
Waaijman R, Smits M, et al. Adverse events and potentially 
preventable deaths in Dutch hospitals: results of a retro-
spective patient record review study. Qual Saf Health  
Care 2009 Aug 1;18(4):297-302.

(3)  Helen Hogan, Frances Healey, Graham Neale, Richard 
Thomson, Charles Vincent , ick Black. Preventable deaths 
due to problems in care in English acute hospitals: a retro-
spective case record review study. BMJ Quality & Safety 
Online, 1-9. 7-7-2012. Ref Type: Journal (Full)

 (4)  Jiang J, Lockee C, Bass K, Fraser I. Board engagement in 
quality: findings of a survey of hospital and system leaders. 
Journal of Healthcare Management 2008;53(2):121-34.

(5)   Whittington J, Simmonds T, Jacobsen D. Reducing  
Hospital Mortality rates.  2005. 



OVERLEGEN 3-2012 15



OVERLEGEN 3-201216

1. Er 4700 dødsfall per år knyttet til 
pasientskader et troverdig og rimelig 
tall for norsk helsetjeneste? 
Kunnskapssenterets oppgave er å frem-
skaffe kunnskap om helsetjen esten, 
deriblant omfanget av pasientskader 
som forekommer. Den nasjonale bereg-
ningen av dødsfall i sykehus har klare 
metodiske begrensninger. Det er blant 
annet fordi legers vurderinger av om en 
pasientskade bidrar til pasient ens 
dødsfall, er svært vanskelig å reprodu-
sere. Vi mener derfor at et mer robust 
mål for pasientskade i norske sykehus 
er andel sykehusopphold som fører til 
pasientskade som gir forlenget syke-
husopphold eller alvorligere konse-
kvenser.
  Skal man få sikrere opplysninger om 
sammenhengen mellom pasientskader 
og dødelighet må det utføres såkalte 
mortalitetsstudier. Det er retrospektive 
undersøkelser av alle dødsfall i en insti-
tusjon i en tidsperiode for å kartlegge 
om dødsfallene kunne vært forhindret.

  Som jeg tidligere har skrevet i 
 Dagens Medisin håper jeg at ikke ulike 
tolkninger av tall tar oppmerksomhet 
bort fra det aller viktigste, nemlig at det 
er rom for betydelige forbedringer i 
pasientsikkerheten også i Norge.

2. Hvordan tror du at offentliggjøring av 
slik informasjon påvirker befolkningens 
oppfatning av helsevesenet?
Det har vi lite faktisk kunnskap om. 
Men jeg tror at slik informasjon kan 
øke befolkningens bevissthet om at 
behandling i sykehus alltid er for-
bundet med en viss risiko, som kan 

påvirkes. Det vil blant annet øke pasi-
enter og pårørendes årvåkenhet under 
sykehusopphold, slik at de selv kan 
bidra til for eksempel bedre informa-
sjon om legemidler som de bruker eller 
allergier de har. Det kan også fjerne 
urealistiske forestillinger i befolk n ingen 
om hva helsetjenesten kan bidra med 
sammenholdt med hvilken risiko 
 behandlingen inne bærer. Pasient-
foreningene ser for øvrig ut til å sette 
stor pris på slik  informasjon.

3. Det gjøres nå en rekke tiltak for å 
måle og forbedre pasientsikkerheten, 
som for eksempel sjekklisten for  
trygg kirurgi, GTT, endring av 
 meldesystemet. Hva vet man  
om effekten av alt dette til sammen 
og hver for seg?
Igjen er det stort behov for forsk-
ning. Men noe vet vi. Vi vet for 
eksempel at sjekklisten for trygg 
kirurgi bidrar til betydelig 
 reduksjon av letalitet knyttet til 
kirurg iske inngrep. Flere 
 artikler i New England Journal 
of Medicine dokumenterer 
dette. Vi vet at det er viktig at 
leger har korrekt informasjon 
om pasientens legemiddelbruk 
når ny behandling skal for-
ordnes. Vi vet også at når 
hjerneslag pasienter behandles i 
slagenheter øker det over levelse 
og selv hjulp -en het. Vi mener 
derfor at tiltak på disse områd-
ene i pasientsikkerhetskam-
panjen er velbegrunnet ut ifra 
foreliggende kunnskap.

Den nasjonale meldeordningen for 
uønskede hendelser er nylig flyttet til 
Kunnskapssenteret for å unngå sank-
sjonerende mekanismer som kan virke 
avskrekkende på helsepersonells moti-
vasjon til å melde avvik. Meldeordning-
en skal bidra til at vi kan identifisere 
mekanismer for pasientskade som 
inntreffer sjelden, men som gir alvor-
lige konsekvenser. Hensikten er å 
 kunne oppdage slike sammenhenger på 
et aggregert nivå for å kunne peke på 
aktuelle tiltak som må gjøres på sys-
temnivå, som for eksempel knyttet til 
administrasjon av legemidler. 

Som direktør for Kunnskapssenteret svarer Magne Nylenna på noen av de inn
vendinger som rapporten reiste da den kom. Han håper sider ved den ikke får 
avledende effekt på hovedbudskapet – det er også i vårt helsevesen et klart 
forbedringspotensiale.

Magne Nylenna, direktør for Kunnskapssenteret og redaktør for www.helsebiblioteket.no››

Og vi spør Kunnskapssenterets direktør

Beregninger av dødsfall har klare metodiske begrensninger
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Kartlegging av skadeforekomst med 
journalundersøkelser (som Global 
Trigger Tool, GTT) er nyttig for å 
 kunne følge omfanget av pasientskade, 
«What you can’t measure you can’t 
manage», sies det. 

3 b. Kan denne aktiviteten fortrenge 
oppmerksomheten fra pasientbehand
lingen og gjøre den dårligere?
Det er viktig at vi finner en god balanse 
mellom aktivitet rettet mot forbedring 
og daglig drift. Erfaring viser at drift som 
fremmer god kvalitet og pasientsikker-
het også bidrar til mindre ressurs-bruk 
på sikt. 

Som samfunnsmedisiner vet jeg dess-
uten at all oppmerksomhet om  
en virksomhet har en uspesifikk  
effekt som vi gjerne kaller Hawthorne- 
effekten (etter forsøk ved en amerikansk 
bedrift i mellomkrigstiden).  
Økt bevissthet har i seg selv  
en verdi.

4. I forbindelse med at Helseministeren 
skulle offentliggjøre beregningen av 
pasientskade nasjonalt, basert på 
 helseforetakenes journalundersøkelse, 
understreket Kunnskapssenteret at re
sultater fra journalundersøkelsen ikke gir 
statistisk grunnlag for å kunne si noe om 
nivået for skade på det enkelte helse
foretak, sammenlignet med andre helse
foretak, men kun gi grunnlag for å si noe 
om hvordan omfang av skader utvikler 
seg i det enkelte helseforetak. Da basert 
på at resultatene plottes i tidsserier og 
analyseres med statistisk prosesskon
troll. Likevel opplever vi at foretaksledere 
presenterer resultatene, som om de kan 
brukes til sammenligning mellom helse
foretak.  
Vi hører at helsepersonellet som deltar i 
arbeidet føler seg ført bak lyset.  Hvordan 
tror du helsepersonells  motivasjon til å 
delta i kvalitetsarbeid påvirkes av at 
dataene de produserer brukes feil?
Vi gjør vårt ytterste for å understreke 
forbehold og begrensninger i alle 
 rapporter vi publiserer. Likevel opp lever 
vi for ofte at resultater overfortolkes 

eller brukes på en annen måte enn vi 
ønsker. 

Større åpenhet i samfunnet i sin 
 alminnelighet og i media i særdeleshet er 
krevende. Vi må nok forberede oss på at 
disse utfordringene vil øke, og i tillegg til 
å korrigere og kommentere feilbruk av 
data, må vi lære oss til å leve med dette 
samtidig som vi konsentrerer oss om å 
gjøre jobben vår best mulig. Dette er i 
og for seg ikke spesielt for pasient-
sikkerhetskam panjen, men gjelder 
medisinsk forsk ning i sin alminnelighet.

5. Hva kan Kunnskapssenteret gjøre 
med dette?
Kunnskapssenteret kan veilede ledere  
i helsetjenesten på hvordan kvalitets-
data skal tolkes. Vi bidrar med slik 
veiledning i regi av pasientsikkerhets-
kampanjen. Vi kan helt sikkert forster-
ke denne innsatsen. Akkurat som den 
utøvende helsetjenesten alltid kan bli 
bedre, kan også Kunnskapssenteret 
hele tiden forbedre både sine metoder 
og sin formidling. •
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Som første sykehus i landet valgte 
Sykehuset Østfold (SØ) i 2011 å publi-
sere 3-3-meldingene på nettsidene 
våre. 3-3 meldingene er meldinger om 
hendelser som har ført til, eller kunne 
ha ført til, betydelig personskade.

Full åpenhet om uønskede hendelser 
er en forutsetning for å kunne vurdere 
den totale verdien av helsetilbudet som 
sykehuset gir. I tillegg gir det innbygg- 
erne mulighet til å ha en realistisk 
forventing til hva helsetjenesten kan 
løse. Vårt mål er å gjøre pasienten frisk - 
ere, men det er faktisk «farlig å være 
syk». Vi ønsker at omverdenen skal  
vite at det er en risiko for at uønskede 
hendelser kan forekomme. Når vi 
 publiserer sakene våre, viser vi både 
pasienter og sykehusmedarbeidere at 
vi tar hendelsene på alvor, og at vi 
arbeider uavbrutt med å forhindre  
at slike hendelser skjer igjen. 

SØ har opprettet et eget pasient-
sikkerhetsutvalg der alle innmeldte 
uønskede hendelser vurderes. Utvalget 
drøfter hva som har skjedd, hvorfor det 
har skjedd og hvordan vi kan forhindre 
at det vil skje igjen. Chantler beskrev 
utfordringen med moderne medisin  
i Lancet i 1999 på denne måten: «Medi-
cine used to be simple, ineffective and 
safe. Now it is complex, effective and 
dangerous.» Stadig flere yrkesgrupper 
og mer teknologi er involvert i hver 
enkelt pasients behandling. Ofte viser 
det seg at det er systemene og sam-
handlingen som feiler, ikke enkeltmen-
neskene. Det kan være vanskelig å se 
sammenhengene i komplekse hendel-
ser, og dersom man ikke rapporterer 
systematisk vil hendelser kunne gjenta 
seg uten at man kan oppdage mønstre. 

Jeg har som leder en klar forståelse 
av at det er menneskelig å gjøre feil. 
Derfor har vi jobbet mye for at hendel-

sen i så liten grad som mulig er identi-
fiserbar mot enkeltpersonell, og at vi 
ikke plasserer ansvaret på enkeltper-
soner. Så lenge uønskede hendelser 
ikke er gjort med overlegg eller grov 
uaktsomhet, og at det ikke holdes 
skjult, skal medarbeiderne i SØ vite  
at ledelsen står last og brast med dem. 
Medarbeiderne skal føle at det er  
trygt å melde fra. 

SØ har etter modell fra Akademiske 
Sjukhuset i Uppsala etablert en gruppe 
som i noen saker gjør en grundig år-
saks- og hendelsesanalyse. Dette gjøres 
i særlig kompliserte saker der pasient-
sikkerhetsutvalget alene og med kun 
skriftlig dokumentasjon ikke vil komme 
til en god nok konklusjon om årsaken. 
Der er både pasient, pårørende og 
involverte medarbeidere viktige bi-
dragsytere. Erfaringene så langt er at 
alle involverte og sykehuset opplever 
stor nytteverdi av denne arbeidsmåten. 

Publisering av 3-3-meldingene er i 
seg selv ikke tilstrekkelig for å skape 
åpenhet rundt vår virksomhet. Kvali-
tetsindikatorer, statistikk og andre 
resultater ønsker vi også å være åpne 
om. Dette arbeidet har bare så vidt 
begynt. Helsevesenet er en av pilarene 
i velferdsstaten og vil alltid være om-
fattet med sterk interesse fra medier og 
befolkning. Krav om innsyn og større 
delaktighet fra pasienter og pårørende 
er lovfestet. Kunnskap tilgjengelig-
gjøres gjennom internett og apper. 
Informasjon spres i sosiale medier. 

I utgangspunktet var mange medar-
beidere avventende til hvordan dette 
ville fungere. De var blant annet be-
kymret for at enkeltmedarbeidere 
skulle bli hengt ut i publiseringen av 
3-3-meldingene, og at det skulle bli 
mer negativ medieomtale. Erfaringene 
etter ett år er at det motsatte har 
skjedd, og at våre medarbeidere nå har 

Åpenhet gir troverdighet
Kan man dyrke full åpenhet om sine feil uten at det blir en offentlig gapestokk. 
I Østfold er visjonen den at det går an og Sykehuset Østfold går derfor inn for 
publisering av de såkalte 33 meldinger! 

Av Just Ebbesen, Adm.direktør, Sykehuset Østfold››

Faksim
ile
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bedre innsikt i hva 3-3-meldinger er. 
Brukerutvalget ved SØ har vært 

positive til at vi offentliggjør alvorlige 
uønskede hendelser. De gir uttrykk for 
at de forventer langt større åpenhet i 
framtiden. Hvis slik åpenhet bidrar  
til at befolkningen forbinder oss med 
seriøsitet og ærlighet, kan dette gi oss 
en konkurransefordel siden innbygg-
erne har fritt sykehusvalg.

Tilbakemeldingene SØ har fått fra 
journalister og redaktører er positive. 
Norsk Presseforbund mener sykehuset 
har tatt et så viktig initiativ, at de opp-

fordrer andre sykehus om å gjøre som 
oss. Helse Bergen og Nordlandssyke-
huset publiserer nå sine meldinger. 
Flere helseforetak varsler at de vil 
følge etter. Pressen skaffer seg infor-
masjon om slike hendelser via innsyn 
hos Helsetilsynet eller ved tips og til-
feldig informasjon. Så langt ser vi at 
mediene beskriver hendelsene på en 
god måte når utgangspunktet er 
 publisering av 3-3-meldingene. 

Kunnskapshegemoniet til leger og 
andre helseprofesjoner er betydelig 
svekket. Sykehusene har derfor ikke 

noe valg – vi må være langt mer åpne 
enn før. Hvis vi lar være, vil både syke-
husene og landets innbyggere sitte 
igjen som tapere. Sykehus har tradi-
sjonelt vært lukkede institusjoner,  
og en lukket organisasjon i dagens 
samfunn fører til mistenksomhet og 
feiltolkninger. Helsevesenet sliter med 
å finne en egnet kommunikasjonsform 
for å utveksle saklig informasjon om 
uønskede hendelser. Jeg tror at vi har 
gjort et fornuftig grep ved å legge ut 
meldingene, erfaringene så langt tyder 
i hvert fall på det.  •

i utrygge hender?
Norge trenger trygge helsearbeidere. Først da kan pasienten være i trygge hender.

Mange helsearbeidere føler utrygghet i 
jobben. Tiden til pasientkontakt er 
knapp, marginene mindre enn ønsket, og 
tryggheten for å ha gjort en god jobb er 
ikke alltid som den burde være. 

 Samtidig får pasientskader og 
 uønskede hendelser med rette stor opp-
merksomhet i offentligheten. Dette øker 
trykket på den enkelte.  Hver eneste 
pasientskade etterlater plager. 

Halvparten av pasientskadene kan 
unngås, kanskje. For å oppnå for bedring 
må det jobbes både på systemnivå og 
individnivå.
Pasientsikkerhetskampanjen   
«I trygge hender» (2011-2013) har tre 
fornuftige hovedmål: 
� Redusere pasientskader
�  Bygge varige strukturer for 

 pasientsikkerhet 
�  Forbedre pasientsikkerhetskulturen i 

helsetjenesten. 
Her er det mye systemtenkning, og det 

er bra.
For den enkelte lege vil det være viktig 

å gi mer tid til pasientene, mer tid til 
veiledning og mester-svenn-læring og 
gjeninnføring av formelle og uformelle 
fora for faglig diskusjon og refleksjon. 

Når noe går galt, må alle lytte og lære. 
Lederen må ta en synlig ansvarsrolle og 
den enkelte medarbeider må ikke straf-

fes eller gjøres til syndebukk. Helsevese-
net er en høyrisikobransje og sykehusene 
komplekse i sin funksjon med mange 
aktører. Oppgavene opp leves ofte som 
større enn ressursene. Sjansen for uøn-
skede hendelser er høy tross ansattes 
fokus på kvalitet og pasientsikkerhet. 
Hovedfokuset må derfor først og fremst 
være på systemet og kollektivet når noe 
går galt.   

Det ser ut til at tilsynsmyndighetene i 
større grad fokuserer på systemer og 
ikke bare enkeltindivider.  Det er bra. 
Men Helsetilsynes gir fortsatt 
 ”advarsel” til enkeltpersoner i tråd 
med  Helsepersonelloven § 56, også ved 
faglige feil. Jeg har sett hvordan leger 
opplever en advarsel som en straff og 
en stor tilleggsbelastning, som henger 
over dem i lang tid og bidrar til usik-
kerhet. Er advarsel en ordning som 
hemmer mer enn den fremmer god 
melde- og læringskultur? Dette er ikke 
et enkelt spørsmål å svare på. Men i 
svenske Statens offentliga utredningar, 
SOU2008:117 Patientsäkerhet står det: 
”Vad som däremot kan konstateras är 
at disciplinansvaret rent faktisk synes 
ha en negativ innverkan på persona-
lens benägenhet att rapportera 
 avvikelser och på deras vilja att öppet 
diskutera negativa händelser.”

De fleste som har gjort en feil, 
 skjønner alvoret veldig raskt og tar det 
innover seg og endrer praksis. De 
 trenger ikke en formell advarsel for å 
skjønne alvoret. Faglig støtte på ulikt 
vis ville kunne være mer hensiktsmes-
sig. Et viktig spørsmål er derfor om 
”advarsel” bør forsvinne som adminis-
trativ reaksjon fra tilsynsmyndighet-
enes verktøykasse. I Sverige er 
 ”varning” fjernet i den nye pasient -
sikker hetsloven og erstattet av 
 prøvetid.

Til slutt to oppfordringer til ledere:
1.  Gi takk og ros til dem som kritiserer. 

Et enkelt eksempel: Professor og 
pasient Per Fugelli fortalte med stor 
innlevelse på Helsekonferansen i år 
om sine 37 engangsleger og mangel 
på helhet i helsetjenesten. Helse-
direktør Bjørn Inge Larsen svarte: 
”Takk for din knallharde system-
kritikk av det som ikke fungerer. Vi 
tar det til oss!”

2.  Gi takk og ros til dem som melder 
feil, ikke minst til dem som melder 
sine egne. 

Slik kan vi lettere bygge en god 
 pasientsikkerhetskultur.

Av Overlegeforeningens leder Jon Helle››
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Exit Minister, Mikkelsen 
og Markedsorganisering?

Av Arne Laudal Refsum, medlem av redaksjonskomiteen

Her skulle jeg ha skrevet en artikkel om 22. juli kommisjonens rapport om  
helsevesenet, men bare ingressen kommer til å handle om dette. Ullevål 
 sykehus får ros for sin formidable innsats, hvor internasjonal vurdering sier  
at flere enn forventet av de hardt skadede overlevde. Ringerike sykehus får 
også ros, de gjorde etter kommisjonens syn en svært god innsats. Den psyko 
sosiale støtteinnsatsen på Sundvolden Hotell og ellers i helsevesenet får 
godkjent for akuttinnsatsen. Jeg vil nok allikevel hevde at vi i helsevesenet 
har vært heldige, kommisjonen har nok spart på kruttet for å rette det mot 
politiet, men det er mer enn nok som kunne vært bedre også i vår sektor.

››

Når denne artikkelen får en annen 
vinkling så er det medias oppslag om 
til nå 13 døde ved AHUS i 2011. Media 
knytter jo dette mot den dårlige koor-
dinerte bemanningsreduksjonen ved 
OUS samtidig med behovet for flere 
leger og sykepleiere ved AHUS. Selv 
om tabloidavisene (inklusive Aften-
posten) både overdriver og forenkler, 
så avslører media at det har vært altfor 

mye som har skjedd i det skjulte 
 mellom OUS /AHUS/Helse Sør-Øst  
og departementet. Har ministeren 
instruert Bente Mikkelsen til å instru-
ere AHUS til å stoppe en jobb annonse 
de hadde klar til publisering?

Hva vet vi?
Vi vet at Helseministeren er formell 
eier av RHF-ene. Vi vet også at hun 

ikke har lov til å instruere RHF-styrene 
annet enn i et formelt foretaksmøte, 
dvs generalforsamling.

Vi vet at Helse Sør-Øst (HSØ) er eier 
av både Oslo Universitetssykehus og 
AHUS, og at HSØ selv tok initiativ til 
endrede opptaksområder i Oslo-om-
rådet. Det var styret i HSØ som valgte 
å legge Aker inn i OUS. Alternativt 
kunne de valgt å legge Aker inn under 

Ministeren har gått av,hva blir det neste?

OVERLEGEN 3-201220



OVERLEGEN 3-2012 21

AHUS med en gang, slik at både 
 per sonell og opptaksområde fulgte 
hverandre.

Videre kunne styret i HSØ valgt å 
definere det endrede opptaksområdet 
som en virksomhetsoverdragelse, noe 
som ville gjort overflytting av personell 
fra OUS til AHUS betydelig enklere.

Karusell
Direktør Siri Hatlen var styreleder i 
Helse Øst hvor Bente Mikkelsen var 
direktør inntil sammenslåingen med 
Helse Sør, og Bjørn Erikstein var direk-
tør i Helse Sør, mens Hanne Harlem var 
styreleder. Resultatet av sammenslåin-
gen til HSØ var at Hanne Harlem ble 
styreleder, og Bente Mikkelsen direktør, 
Bjørn Erikstein gikk inn i departemen-
tet, og ved dannelsen av OUS var Siri 
Hatlen tilbake i maktens sentrum som 
direktør. Hatlen gikk, Erikstein kom.

Samrøre
Ved etableringen av foretaksmodellen 
for sykehusene i 2002 sa Tore Tønne  
at ansvaret skulle ligge et sted, nemlig 
hos helseministeren. De formelle  
skillelinjene har vært nettopp det, for-
melle, mens de uformelle styringslin-
jene har vi sett en rekke ganger  
ved at departementet har grepet inn  
i beslutningsprosesser, enten det er 
fødeavdelingen på Gjøvik (Dagfinn 
Høy bråten, Krf ), eller sykehusstriden 
mellom Molde og Kristiansund hvor 
både Helseminister Strøm-Erichsen  
og statssekretær Roger Ingebrigtsen 
helt åpenbart var kommet med under-
håndens løfter og kanskje også trusler. 
(Se Kolbjørn Almlids artikkel omtalt i 
Overlegen nr. 1-2012.) Sykehusstriden  
i Sogn og Fjordane som toppet seg med 
nedleggelsen av en rekke funksjoner i 
Nordfjordeid og eksplosjon for åpent 
kamera fra samferdselsminister! 
 Navarsete viser tydelig at den ønskede 
avstand mellom politikere og sykehus 
ikke er oppnådd.

Hva nå?
Nå sitter vi med 13 dødsfall på AHUS  
i 2011. På departementets nettsider 
ligger det ute et kort svar fra Statens 
Helsetilsyn at på oppfordring fra 
 departementet kan de opplyse om at 

bemanningssituasjonen har ikke vært 
vurdert som årsak til disse dødsfallene. 
Med GTT-tallene omtalt andre steder i 
bladet skal jo AHUS med nær 10% av 
befolkningen ha nærmere 500 dødsfall 
årlig, så disse 13 blir bare en bagatell for 
alle andre enn pårørende og involvert 
helsepersonell. De involverte partene 
skylder på hverandre. Siri Hatlen skyl-
der på minister og HSØ, Helseministe-
ren på OUS, AHUS og HSØ, AHUS-
direktøren oppfattet at det var 
ministeren som stoppet jobb annonsen, 
mens Bente Mikkelsen tar på seg ansva-
ret. Hva annet kan hun gjøre? Dersom 

direktør Mikkelsen bekrefter at minis-
teren gav orderen, innrømmer hun også 
at hun og HSØ  
er satt under administrasjon, og da er 
det ingen grunn til å bli sittende. 

Bort med RHfene
Kanskje vi nå skal se på hele organisa-
sjonsmodellen. Eierskapsmodellen skal 
bare være et verktøy for på en effektiv 
måte styre sykehusene slik at det kan 
ytes kvalitativt gode spesialisthelsetje-
nester som skal komme befolkningen til 
gode. Vi har nå hatt en foretaksmodell i 
mer enn 10 år som ikke lenger har legi-
timitet blant flertallet  
av stortingsrepresentantene og som 
ikke lenger fungerer etter intensjon -
ene. Det er et skrikende behov for  
mer investeringsmidler for å erstatte 
gamle sykehusbygninger, noe dagens 
modell ikke gir grunnlag for. Det er  
så få foretak igjen (fra 80 sykehus til vel 
20 foretak) at det burde ikke være nød-
vendig med det fordyrende og byråkra-
tiske RHF mellomledd, når departe-
mentet blander seg inn når de vil 
uansett.  Etter min mening har det re-
gionale nivået vært et nyttig verktøy for 
å endre en sykehusstruktur som reflek-
terte et gammelt industrimønster og 
gammel samferdselsstruktur. Nå er 
tiden kommet til å finne en ny, moderne 
og mer egnet organisasjonsstruktur som 
bedre fanger opp utfordringene sykehu-
sene har de neste 10 årene.

Det spennende i tiden fremover  
blir om det er ministeren eller Bente 
Mikkelsen som går først! •



OVERLEGEN 3-201222

Styreleder for Helse Sør-Øst Per 
Anders Oksum og direktør Bente 

Mikkelsen har vært mye fremme i 
media den siste tiden i forbindelse med 
Ahus-sakene; da kommer naturligvis 
problemene med OUS-realiseringen 
også lett i fokus. Fusjonen oppleves av 
ansatte som en stormfull seilas på kan-
ten av hva mannskap og utstyr tåler 
– mange av oss tenker «kommer jeg 
levende fra det her skal jeg aldri mer  
ut i båt». Vi er på det nivået. Da jeg i 
yngre dager drev med fjellklatring og 
pga overmot befant meg på en utsatt 
hylle og innså at «evigheten» kanskje 
var en mulig utgang på prosjektet, 
tenkte jeg på samme vis.

»Den beslutningen ligger bak oss»  
– sa Støre da han som ny helseminister 
umiddelbart ble konfrontert med denne 
svært vanskelige prosessen, og om han 
ville gjøre noen endringer på den. 
Klokelig nok, han har jo også rett, 
 beslutningen er tatt for lenge siden og 
skuta har lagt fra land – vi er langt til 
havs. Det man imidlertid håper han 
føyer til når han får oversikt og et  
bedre grep om roret, er en analyse av 
situasjonen. Jeg tror denne analysen 
vil bekrefte mannskapets opplevelse av 
å ha lagt utpå uten forsvarlig utstukket 
kurs, rigg for havseilas og nok proviant. 
Jeg håper han kan fortelle oss at han 
har sett dette og har satt visse betingel-
ser for å mønstre på. Det bør innebære 
nødhavn, langt nok landligge og bevilg-
ninger til ny kjøl og rigg før den videre 
seilas mot en havn der fremme som 

«De ansatte er ikke sultne nok» 
          – Replikk fra feil manus?

Noen ganger får man hjelp fra uventet hold. Det mottas oftest med glede og 
legges ekstra godt merke til. Noen ganger påkaller det likevel blandede følelser, 
fordi hjelpen også avslører og stadfester avstand i virkelighetsoppfatninger.

Innlegg av redaktør Arild Egge ››

«Jeg beklager sterkt at enkelte medier har oppfattet 
meg slik. Vi er utålmodige på resultater, så dette er 
en påminnelse til oss alle om å ta ansvar - ikke minst 
meg som styreleder i Helse Sør-Øst, sier Oksum.»
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mannskapet nå har tapt av syne.  
Akkurat nå dreier det seg om å holde 
seg flytende.  Det avgjørende er at 
kapteinen ser mål og kurs, - om alle 
gjør det går seilasen hakket bedre.

Støre kom inn på vår arena da jeg 
fortsatt befant meg i stor undring  
over styreformannens «replikk fra feil 
manus». Det var derfor godt å få noe 
annet å fokusere på. Det å få en ny 
minister med ansvar for også denne 
materien, representerer nytt håp.  
Samme hvordan man oppfatter ut-
talelsen til Oksum, så bekrefter den 
helt ulike virkelighetsoppfatninger  
– det sa han jo faktisk selv i debatten 
med tillitsvalgt. 

Oksum bekrefter uoppfordret hvor 
ulikt ansatte og ledelsen oppfatter 
situasjonen. Jeg skal ikke engang til-
legge ham at han insinuerer at vi ikke 
arbeider hardt nok, når han erklærer  
at vi «ikke er sultne nok». Oksum vet 
ingenting om hvordan dette ser ut i 
møtet med pasienten som strykes 
 regelmessig fra operasjoner. Han vet 
ikke hvordan kapasiteten i alle avsnitt 
er overutnyttet som i et overbooket fly. 
Han vet ikke hvordan vi selv opplever 
at vi leverer dårligere kvalitet, hvordan 
vi som sitter med ventelister vet at de 
øker helt uakseptabelt. Det at  vi er for 
mange ansatte høres ille ut, men sam-
svarer ikke med daglig konstatering av 

det motsatte eller med omfanget av  
innleie.  Vi har færre korridorpasienter 
– er det fordi de er flyttet til min av-
deling? Vi har fått korridorpasienter, 
det hadde vi ikke før. Pasientskader 
som følge av en overopphetet drift med 
daglig innslag av improvisasjon finner 
sted. GTT–estimater for pasientskader 
har etter min magefølelse vært over-
drevne. Kanskje ikke lenger?

Oksum mener kanskje at de ansatte 
ikke har vært sultne nok på å se resul-
tater, innhente gevinst og få denne 
fusjonen gjennomført. Det kan fra hans 
ståsted være et synspunkt, særlig siden 
han mangler resultater som bekrefter 
at prosess og mål er på rett vei. Det er 
også rimelig hvis han har rett i at det 
skyldes sløvhet eller endog sabotasje 
fra de ansatte. Da er jo «ikke sultne 
nok» en høflig omskrivning fra hans 
side.

Men det er jo ikke sånn, Oksum.  
Vi opplever at vi hopper som Karoline 
(ikke gjorde) når Bjørnstjerne ber om 
det. En rekke flytteprosjekter og utred-
ninger av nye prosjekter drives igjen-
nom av oss og med oss, ved siden av  
en drift som går for full maskin. Bud-
sjettene skal kuttes, denne gang med 
700 mill, samtidig som man forutsetter 
6% «produksjonsøkning" på lavere 
bemanning. Og kursen endres stadig, 
konsulentrapport om flytteprosjekt 
legges i skuffen før den presenteres! 
Dette er ingen «Highway» der farten 
kunne vært høy og vi kunne kommet 
fort til målet om alle var «sultne nok», 
men minner mer om en tur i skogen 
der blåbærlyngen delvis skjuler stien. 

Styret burde nok håndtere de signa-
ler de får fra sine ansatte på en annen 
måte enn det styreleder etterlater et 
inntrykk av med denne uttalelsen.  
Vi opplever at hverdagen preges av 
«damage control» på flere områder, vi 
strekker oss i det daglige for å komme 
ned på bena. Da er det veldig skuffende 
at styret i offentligheten faktisk be-
krefter både manglende bakkekontakt 
og vilje til å høre på ropet fra dekk om 
«skjær i sjøen».  Det vitner om stahet  
å holde på sitt og uttalelsen er i det 
minste svært umusikalsk.  •
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Nå er kvalitet og pasientsikkerhet 
kommet mye høyere opp på dags-

orden, men man kan av og til lure på 
om det er for mange tiltak på en gang, 
uten at noen har oversikt over helheten.

I mitt arbeid som avdelingssjef skal 
jeg forholde meg til:

Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen: 
Dette er en del av Pasientsikkerhets-
kampanjen «I Trygge Hender 2011-
2013», og ble gjennomført våren 2012. 
Avdelingen skal nå analysere resul-
tatene og foreslå 3 områder for forbed-
ring, slik at man får bedre forhold for 
at pasientsikkerhet skal være i fokus.

Sjekkliste Trygg kirurgi er også en  
del av I Trygge Hender, og er et hjelpe-
middel for å redusere avvik fra etabl- 
erte prosedyrer i forbindelse med 
 kirurgiske inngrep og derav følgende 

skader og komplikasjoner. Her gjennom - 
føres en standardisert avkryssing før, 
under og etter inngrepet og vi får 
 rapporter om i hvor stor prosentdel 
sjekklisten er gjennomført etter inten-
sjonene. Det er dessverre noe uklart 
for meg hvordan vi skal måle effekten 
av tiltaket.

Global Trigger Tool er enda et ele-
ment av I Trygge Hender. Dette er en 
strukturert journalundersøkelse hvor 
10 tilfeldige journaler skal trekkes ut 
hver 14. dag, og hvor hensikten er å 
identifisere omfanget av pasientskader. 
Det fremgår av kampanjens nettside at 
den ikke er presis nok til å sammen-
ligne resultatene mellom sykehusene.

Kvalitetsindikatorer: Sykehuset må 
rapportere til styret og til fritt sykehus-
valg på følgende indikatorer: Sykehus-

infeksjoner, strykninger fra opera-
sjonsprogrammet, korridorpasienter, 
fristbrudd og epikrisetid.

NPE-sakene: Pasientskader eller 
 mulige skader blir innklaget for NPE, 
som innhenter uttalelse fra avdeling-
ene. Deretter går sakene til sakkyndige. 
Avdelingen får uttale seg om sakkyn-
diges, og deretter om NPEs endelige 
vedtak. Saken kan gå nok en runde 
 dersom pasienten anker til Pasient-
skadenemda.

Synergi Life: Dette er sykehusets 
 avvikssystem som skal fange opp alle 
avvik, som pasientskader, feil på inn-
kallingsrutiner, utstyrssvikt, brudd på 
taushetsplikt osv. Man kan mene mye 
om dette systemet, men med ny 
 versjon er i ferd med å bli innført,  
så endelig dom får avvente en stund.

Med kvalitet som
LEDESTJERNE
men blir det for mange informasjonskanaler

Av Arne Laudal Refsum, Avdelingssjef Diakonhjemmet sykehus/medlem av redaksjonskomiteen››

Legeforeningen hadde kritisert både Helsedepartement, Storting og Rhfene for å 
være ensidig opptatt av økonomien i sykehusene, mens kvalitet og da også pasient 
sikkerhet var lite fokusert. Sentralstyret hadde som et av sine satsingsområder  
at Kvalitet, pasientsikkerhet og arbeidsmiljø må bli fast tema på foretaksmøtene. 
Rapporten viste blant annet at mer enn 60% av styresakene omhandlet organisa
sjon og økonomi, mens under 10% av sakene omfattet kvalitet og arbeidsmiljø.
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Klagesaker: Det kommer klagesaker 
via Fylkeslege, pasientombud eller 
direkte fra pasient/pårørende som  
skal håndteres hver for seg

Løpende internkontroll: Det er for-
ventet at jeg som leder av avdelingen 
skal ha en rimelig oversikt over resul-
tatene av behandlingen avdelingen 
yter, og om denne ligger innenfor 
 akseptable nivåer.

Alvorlige hendelser:
En liten kasuistikk: Jeg blir oppringt 
før kl 07 om morgenen. Et uventet 
dødsfall er oppdaget på avdelingen. 
Først skal ansatte ivaretas, og pårør-
ende informeres. Deretter kontaktes 
politiet for å få avklart om saken skal 
meldes til dem. Før en slik avklaring 
kan ikke pasienten stelles eller pasient-
rommet gjøres klar for at de pårørende 

kan komme inn. Politiet trenger litt tid, 
ca 1 time, til å vurdere saken internt før 
de melder tilbake. I denne saken skulle 
det ikke meldes, men politiet begjærte 
rettsmedisinsk obduksjon. Slike saker 
skal nå meldes Kunnskapssenteret, og 
for å få gjort dette må det først lages en 
Synergisak. Pårørende er ankommet og 
skal møtes, informeres og ivaretas. Det 
loves oppfølgingsmøte etter at foreløpig 
obduksjonsresultat foreligger for om 
mulig klare å gi litt mening i en men-
ingsløs hendelse. Parallelt med at 
 papirene klargjøres for obduksjon skal 
Direktør og sjeflege informeres om en 
alvorlig hendelse, og Helsetilsynets 
utrykningsgruppe varsles via mail om 
sykehusets navn, kontaktperson og at 
vi har en hendelse. Jeg blir kontaktet 
pr telefon ca 1 time senere, (i mellom-
tiden er det avtalt med begravelses-
byrået når henting kan gjennomføres) 

og det blir innformert i detalj hva saken 
går ut på. Det vil neste virkedag bli av- 
gjort om det blir utrykning. Etter en siste 
runde med kontakt med involvert perso-
nell er faktisk hele arbeidsdagen gått.

Det er heldigvis ikke ofte vi har slike 
hendelser, men dette er komplisert og 
det skal lite til før man ikke får gjort alt 
korrekt, til tross for gode intensjoner.

 
Konklusjon: Kvalitet og pasient-
sikkerhet er kommet høyt opp på 
dagsorden, men bærer foreløpig 
preg av mange gode intensjoner 
som alle kommer i tillegg til det 
som har vært til nå, og det vil  
komme nye fokusområder i tillegg. 
(Slag, trykksår, UVI.) Det blir 
 vanskelig å klare å se helheten  
i alle detaljene. •
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Ærekrenkelsen skjedde gjennom en rekke artikler i Avisa 
Nordland sommeren 2010 som omhandlet den såkalte 
«Nordlandssykehusskandalen». Avisa Nordlands journa-
lister avdekket at det i perioden 2004 til 2010 ble foretatt  
en rekke kreftoperasjoner ved Nordlandssykehuset i Bodø 
som etter gjeldende retningslinjer skulle vært utført ved 
Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) i Tromsø. 
 Rastislav Kunda og en kollega var blant legene som utførte 
disse operasjonene. Sykehuset fikk i etterkant kritikk fra 
Helsetilsynet for systemsvikt, mens de to legekollegaene  
ble frikjent. 

Bakgrunnen for søksmålet er måten Avisa Nordland valg-
te å dekke saken på. Avisa Nordland valgte å gå ut med fullt 
navn og bilde av Kunda og hans kollega i en sak hvor det var 
sykehuset som fikk kritikk for systemfeil. Videre ble sakens 
medisinske sider uriktig fremstilt i avisa. Det ble bl.a. be-
skrevet at Kunda og hans kollega i flere tilfeller unødvendig 
hadde fjernet friske organer, noe som var positivt feil. 

Når Legeforeningen nå går til søksmål på vegne av en lege 
er det for å markere at media i denne saken har overtrådt en 
grense. 

Leger må tåle å bli gransket, i virksomheten, av tilsynet og 
media, men det finnes visse grenser. Med stevningen vises 
det til at det må settes noen grenser for å bremse en utvik-
ling mot at leger skal måtte tåle å bli utsatt for påstander 
uten at det er gjort undersøkelser på forhånd. Sofienbergsa-
ken og et par andre saker, kan tyde på at det er en økende 
tendens at enkeltpersoner i helsetjenesten henges ut med 
bilde, navn og påstander. 

Legeforeningen har tidligere bedt om at det utvises større 
grad av forsiktighet før granskning, blant annet i Sofien-
bergsaken. 

PFU hevder at alle leger er mektige samfunnsaktører  
som må tåle å bli hengt ut og at leger tilhører denne gruppen. 
Det tas ikke hensyn til den sårbarheten leger ofte er i – også 
sett hen til den risiko virksomhetene kan innebære.

Mediadekningen med Avisa Nordland i spissen fikk store 
negative konsekvenser for Rastislav Kunda. Følgene ble 
ytterligere forverret i og med at Avisa Nordland heller ikke  
i etterkant korrigerte det feilaktige bildet de hadde skapt av 
saken, herunder Kundas rolle i «sykehusskandalen».  

Andre medier har derimot gjennom artikler, innlegg, ledere 
osv lykkes med å sette saken i et mer nyansert lys. Kunda 
reagerer på at Avisa Nordland aldri har tatt selvkritikk på 
måten de omtalte saken på. 

Legeforeningens advokater ønsker ikke å forhåndsprose-
dere saken i media. Det er ofte vanskelig å nå fram med 
injuriesøksmål, men det er et mål å sette noen grenser for 
hvordan media omtaler saker uten å ha gjort nødvendige 
undersøk elser i forkant. •

Oppfølgning av Nordlandssykehussaken

Rett før sommeren stevnet Legeforeningen på vegne av overlege Rastislav 
Kunda Avisa Nordland for Salten tingrett i Bodø. Kunda mener seg ærekrenket 
av avisa og krever erstatning.  

Innlegg av direktør Anne Kjersti Befring, Den norske legeforening››

Faksim
ile



OVERLEGEN 3-2012 27

Det virker bare ikke slik. Hun jobber 
stadig med iver og innlevelse for over-
legene, som om hun var overlege selv. 
Og skulle være det inn i evigheten. 
Men hun ser nok også frem til «den 
åpne dagen».

 «Dette liker jeg ikke........», sier hun. 
Slik starter intervjuet. Hun vil nok 
heller jobbe med utfordrende saker og 
ikke med fokus på seg selv. 
 Du har lang utdanning og erfaring fra 
skoleverket. Hva fikk deg til å ta juridi
kum?
- For en del år tilbake var jeg som tillits-
valgt med i en gruppe som hadde et 
særskilt ansvar for å megle i konflikter 
på arbeidsplassene. Det var krevende og 
interessant og med en rekke juridiske 
problemstillinger. Jeg bestemte meg for 
å ta jus grunnfag, men det ene dro det 
andre med seg så det ble hele studiet.
 Du er et organisasjonsmenneske.  
Din lojalitet til overlegene og Overlege
foreningen er som en ryggmargsre
fleks hos deg. Hva er ditt verdigrunnlag 
og hvor har du det fra?
- Jeg har vært tillitsvalgt på ulike nivåer 
i mange år før jeg begynte å arbeide i 
organisasjon. Etter en noe negativ opp-
start hvor jeg ble valgt som tillitsvalgt 
fordi jeg var nyansatt i kommunen (det 
viste seg å være en tradisjon...), ble jeg 
veldig engasjert i lønns- og arbeidsvil-
kår og kollegers rettigheter. Jeg så be-
tydningen av hva man kunne oppnå ved 
å stå samlet, men jeg erfarte også at det 
var ingen selvfølge å bli tatt med på råd. 
Nødvendigheten av god kommunika-
sjon, åpenhet og redelighet overfor 
medlemmer og ledelse er helt grunn-
leggende. Mye av dette er nå formalisert 
i hovedavtalene. 

Signe Gerd er grundig, ja akkurat 
passe pirkete til at leveransen alltid er 
til å stole på. Myndig er hun også, med 
tydelig tale, på egersundsk. Rask til å gi 

råd og svar, enten på direkten eller etter 
raske dypdykk i litteratur eller innhen-
ting av annen kompetanse. Har orden i 
papirene og oversikt over de lange 
linjer. Engasjementet har hun hatt 
både nasjonalt og nordisk og euro-
peisk. Det er tydelig at hun har levd 
etter sin ledetråd: Å ta ansvar for de til 
enhver tid pålagte oppgaver. Og gleden 
ved stadig nye utfordringer har vært 
synlig. 

En helt avgjørende støttespiller for 
Of-lederne, med andre ord.
  Hvordan har «javel, statminister»
rollen vært i Of?
 - Jeg har forholdt meg til 7 «statsmin-
istre» som alle har vært veldig forskjel-
lige, men med et grunnleggende ønske 
om å synliggjøre Of i Legeforeningens 
struktur. Som sekretariatsleder er det 
min oppgave gjennom dialog med den 
til enhver tid sittende leder å legge  
best mulig til rette for dette.

Jeg har fått jobbe i spenningsfeltet 
mellom jus og organisasjonspolitikk. 
Det liker jeg veldig godt. Jeg har fått 
være med på å utvikle organisasjonen 
og gledet meg over all tillit som er vist 
meg fra ledere, styrer og tillitsvalgte.

 Du er tidlig og lenge på kontoret, 
alltid klar for oppgavene. Hvor henter 
du inspirasjon og arbeidsglede fra?
- Stadig nye utfordringer og den tillit 
jeg er vist i forhold til de ansvarsom-
råder jeg har hatt. Her er det også på 
sin plass å fremheve JA avdelingen 
med Anne Kjersti Befring i spissen.
 Hva er dine beste faglige og sosiale 
minner fra tiden i Of?
- Hvis jeg skal nevne noe, er det til-
fredsheten over at man flere steder har 
fått til gode ledelsesstrukturer hvor 
hensynet til medisinsk ledelse er vekt-
lagt, og gleden over når man lykkes å  
få til et godt resultat for enkeltmed-
lemmer eller grupper av medlemmer.

 Når det gjelder det sosiale, har det 
vært svært mye hyggelig. Her må jeg 
særlig fremheve det gode samarbeidet 
med Edith; herunder også en viss dose 
svart humor.
 Hva ser du mest frem til ved å bli 
pensjonist? 
- «Den åpne dagen» - Mange mulig-
heter uten streng timeplan. Jeg er så 
heldig å ha god familie og mange gode 
venner, men jeg ser at jeg må finne nye 
møteplasser for å være sammen med 
gode kolleger når man ikke lenger 
møtes i formelle sammenhenger.
 Har du en hilsen til tillitsvalgtkorpset  
i Overlegeforeningen?
-  Jeg vil takke for godt samarbeid - i 
mange tilfeller gjennom flere år. Vær 
stolt av vervet, men glem ikke kontakt 
med medlemsmassen i det daglige virke.

 På vegne av overlegene takker jeg 
Signe Gerd for alt hun har gitt oss, som 
gruppe og enkeltindivider.  Hun har 
definitivt satt spor etter seg. Måtte hun 
få mange åpne dager med gode opplev-
elser, sammen med mann og barn og 
barnebarn, og tidligere kolleger!  
Kjenner vi henne rett, blir det også nye 
påfunn, med hekseklubben og andre. •

takk til Signe Gerd
Signe Gerd Blindheim har vært sekretariatsleder i Overlege 
for eningen i 15 år. Forøvrig en «pompøs» tittel, syntes hun da,  
som leder for en person. Nå blir hun pensjonist 1. november. Av Ofs leder Jon Helle››
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Visjonen bak Helsebiblioteket.no  
er at ressursene skal bidra til å 

heve kvaliteten på helsetjenestene ved 
å tilby helsepersonell fri tilgang til 
nyttig og pålitelig kunnskap. 

Enkel tilgang
Det er gratis å logge seg på Helse-
biblioteket.no, og mange av ressursene 
som finnes på Helsebiblioteket.no er 
også tilgjengelige for hele den norske 
befolkningen. Det betyr at så lenge du 
sitter ved en PC med norsk IP-adresse 
vil du automatisk få tilgang til mye  
av det nettstedet har å by på uten på-
logging. For eksempel vil alle i Norge 
ha direkte tilgang til de internasjonalt 
anerkjente oppslagsverkene BMJ Best 
Practice og UpToDate, legemiddel-
databasen Lexicomp med Martindale 
og de generelle medisinske tidsskrift-
ene BMJ, JAMA, The Lancet, The New 
England Journal of Medicine og 
 Annals of Internal Medicine. 

Legemiddelinformasjon
Helsebiblioteket gir tilgang til Lexi-
comp med Martindale, som er en inter-
nasjonal legemiddeldatabase med 
preparatomtaler og oppdateres daglig. 
Den inneholder også King Guide som 
hjelper deg til å se hva du kan blande i 
intravenøs behandling. Vi har også søk 
i norske kilder for legemiddelinforma-
sjon, som Legemiddelhåndboka, 
 Felleskatalogen, Statens legemiddel-
verk. Vi har kjøpt tilgang til og lenker 
til kilder som BNF for Children, Cyto-
staticahåndboken og Nasjonalt register 

for medikamentell kreftbehandling i 
Oncolex som inneholder mer enn 600 
kurer. Her kan du melde inn kurer, 
laste ned arbeidsskjema og finne de 
mest vanlige kurdefinisjoner.  

Norske anbefalinger  
for diagnostikk og behandling
I Helsebibliotekets retningslinjesam-
ling finner du norske anbefalinger.  
Her får du tilgang til en rekke norske, 
kliniske retningslinjer som gir anbefal-
inger for forebygging, diagnostikk og 
behandling innen de mest sentrale 
fagfeltene. Flere av disse er gjort om  
til nettbaserte oppslagsverk. 

 
Handlingsprogram for palliasjon
Ser vi på handlingsprogrammet for 
palliasjon finner du for eksempel in-
formasjon om hvordan du skal kom-
munisere dårlige nyheter ved hjelp av 
SPIKES-protokollen: setting, percept-
ion, invitation, knowledge, empathy  
og summary, samt andre emner som 
ivaretakelse av ernæringsstatus og den 
døende pasienten. I tillegg finner du 
også behandlingsstrategi  for vanlige 
plager som smerter, munntørrhet, 
kvalme og obstipasjon.

Når det haster!
Helsebiblioteket har gjort den oppda-
terte NBC (nuclear, biological, 
chemical)-håndboken om til elektro-
nisk oppslagsverk. Vi har eget emne-
bibliotek, Forgiftninger, som er for 
helsepersonell og lages av Giftinforma-
sjonen. Nytt i september 2012 er også 

at vi har kjøpt nasjonal tilgang til revi-
dert utgave av Legevaktshåndboken. 

Prosedyrer
Flere foretak er med i et nasjonalt 
nettverk som utvikler fagprosedyrer 
etter strenge kvalitetskrav. Disse publi-
seres på Helsebiblioteket under fanen 
«Fagprosedyrer». Lurer du på hvordan 
en undersøkelse bør utføres inne kreft, 
har Oncolex prosedyrer som beskriver 
hvilket utstyr som trengs, fremgangs-
måten, illustrasjoner og prosedyre-
videoer.

Oppslagsverk og anbefalinger
Det er ikke alle sykdommer og diagnoser 
som det er laget norske anbefalinger 
til. Da er det spesielt nyttig å ha til- 
gang til BMJ Best Practice og UpTo-
Date. 

Disse inneholder omfattende infor-
masjon om de aller fleste sykdommer. 
Oppslagsverkene har gode illustrasjoner 
som kan være til hjelp i diagnostikk  
og behandling. Du kan finne pasient-
informasjon på engelsk for de fleste 

Fri tilgang til nyttig 
og pålitelig kunnskap

Trenger du å oppdatere deg på gjeldende behandlingsan
befalinger for prostatakreft, eller ønsker du å lese deg opp  
på behandling av hiv? På helsebiblioteket.no kan du finne 
 fagstoff innen ditt felt, enten du trenger raske svar på kliniske 
spørsmål eller du ønsker å fordype deg i fagstoff.
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diagnoser, både basalinformasjon om 
diagnostikk, behandling, vanlige pro-
blemer for pasienter og mer dypt-
gående pasientinformasjon.

Norsk pasientinformasjon
Helsebiblioteket oversetter pasientin-
formasjon og kvalitetssikrer den med 
tanke på norske forhold ved hjelp av 
norske fagfolk. I tillegg lenker vi til 
Helsenorge.no, som er offentlig nett-
sted for pasienter. Vi lenker også til 
Helsefilm og pasientforeninger med 
informasjon og videoer. 

Fordypning
Trenger du utfyllende stoff til oppgave- 
skriving, foredrag eller for å lage en 
prosedyre? På Helsebiblioteket finner 
du også systematiske kunnskapsover-
sikter. Én kilde som tilbyr slike over-
sikter og rapporter er Cochrane 
 Library, som Helsebiblioteket kjøper 
nasjonal tilgang til. I Norge produseres 
systematiske oversikter av Nasjonalt 
kunnskapssenter for helsetjenesten.

Hvordan følge med på det  
nyeste som skjer innen ditt fagfelt? 
Når du skal sette deg inn i det aller 
nyeste som produseres innen faget ditt, 
er det tidsskiftsartikler som gjelder.  
På Helsebiblioteket finner du en tids-
skriftsbase med rundt 3000 tidsskrifter 
i fulltekst. 

Dersom du ønsker å lese tidsskrift-
artikler om en spesifikk problemstil-
ling, men ikke har noen konkrete refe-
ranser, er det referansedatabaser som 
MEDLINE, PubMed, EMBASE m.fl. 
du bør søke i. I PubMed får du direkte 
fullteksttilgang til de av artiklene som 
er å finne i de tidsskriftene som Helse-
biblioteket abonnerer på. Husk å bruke 
lenken «Pubmed – fulltekst» fra Helse-
bibliotekets forside, og se etter et 
fulltekstikon med Helsebibliotekets 
logo på.

For å få tips om sentrale, kvalitets-
vurderte, nye studier kan du abonnere 
på nyhetsfeeds fra McMaster og få tips 
om artikler inne ditt eget fagfelt. Her 
er både nyhetsverdi og relevans vurdert 
av fagfolk. 

Hva er nytt i oppslagsverket uptodate?
I tillegg til å følge med i de største tids-
skriftene og spesialtidsskrifter kan du 
følge med på nyheter innen ditt fagfelt i 
UpToDate. De samler alle sine nyheter 
på en egen nettside som kalles What’s 
new? Her får du vite hva som er nytt 
innen fagfelt som geriatri, hematologi, 
kreft, reumatologi og mye mer.

Har du spørsmål eller tips til  
Helsebiblioteket.no, kontakt 
gjerne redaksjonen: 
redaksjonen@helsebiblioteket.no  •
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Fra 2006 hadde Ahus implementert 
kravet om udelt/enhetlig ledelse 

med profesjonsnøytrale lederstillinger 
på klinikk/divisjon-, avdeling- og sek-
sjonsnivå. De fleste kliniske avdelinger 
var ledet av lege som avdelingssjef, 
men det var også avdelinger med ikke-
lege som sjef. De fleste avdelinger ble 
ledet av et team, litt ulikt sammensatt, 
og ved de kliniske avdelinger der det 
var ikke-lege som sjef var en avdelings-
overlege med det medisinske ansvaret 
med i lederteamet.

Frem mot nytt sykehus ble sykehuset 
omorganisert til en divisjonsmodell der 
det innenfor somatikken ble dannet tre 
likeverdige divisjoner: Divisjon for 
kirurgiske fag, Divisjon for medisinske 
fag og Divisjon for sykepleie. Denne 
modellen ble vedtatt av styret i juni 
2007 og igangsatt fra 1/1-2008, dvs 10 
mndr før innflytting i nytt sykehusbygg.

Hovedforandringer fra tidligere  
organisasjonsmodell var:
•  Sengeressurser ble styrt av egen  

logistikkenhet i DFS
• Pleieressurser ble styrt av DFS
• Merkantilt personell ble styrt av DFS
•  Egen enhet (bemanningspool) innen 

DFS skulle styre bruk av ekstravakter, 
innleie etc.

•  Kirurgiske og medisinske avdelinger 
var rene legeavdelinger

 
Hensikten med denne modellen var at 
man ønsket en driftseffektiv organisa-
sjon tilpasset nytt sykehusbygg.

Erfaringer
Omorganiseringen førte ikke til en 
driftseffektiv organisasjon. De aller 

fleste legene så ikke DFS som noen god 
løsning. Vi hevdet det ville styrke fag-
ene, pasientbehandlingen og effektivi-
teten at vi gikk tilbake til «gammel» 
modell med felles ledelse av det teamet 
som skal diagnostisere og behandle 
pasienten. Vi mente at ledelsen måtte 
være enhetlig og udelt og at leder  måtte 
rå over alle ressurser som var nødvendig 
for å kunne utøve sitt ansvar.

For første gang på mange år gikk 
Ahus med et stort driftsunderskudd i 
2009. Årsakene til dette var nok sam-
mensatte, men vi hevdet at mye av 
 underskuddet og manglende drifts-
effektivitet kom av den organisasjons-
modell som var valgt.

Evaluering av organiseringen av Ahus
Høsten 2009 ble det bytte av administr - 
erende direktør da Erik Normann gikk 
av og Øyvind Graadal overtok som 
 konstituert direktør.

Det hadde vært en klar forutsetning 
at ny driftsmodell skulle evalueres. 
Forberedelser til denne evalueringen 
ble gjort sent høsten 2009 og oppdraget 
ble av styret gitt til Ernst & Young. De 
gjennomførte sin evaluering i januar 
2010 og rapporten ble distribuert til 
samtlige ansatte i februar 2010.

I sammendraget i rapporten finnes 
nedenstående:
«Evalueringens overordnete konklusjon 
er at dagens organisering med en egen 
divisjon for sykepleie ikke fungerer fullt 
ut etter intensjonen. Det er ikke doku-
mentert at målene med den nye organi-
sering er realisert og den nye modell 
ansees ikke som hensiktsmessig per i 
dag. Hovedårsaken til dette er at 
 arbeidsprosessene, samhandlingspro-
sessene internt i sykehuset og styrings-
modellen ikke er tilstrekkelig tilpasset 
og ikke fullt implementert. Det er uenig-

et omorganisert Akershus Universitetssykehus (Ahus)  
etter nedlegging av egen sykepleiedivisjon

Av Odd Grenager, ass FTV Akershus Universitetssykehus, styremedlem Of››

Et omorganisert Akershus  Univers itetssykehus  (Ahus) etter nedlegging av egen 
sykepleiedivis jon. 
 
 
Bakgrunn 
I ”Overlegen” nr 1-2010 gjorde jeg rede for utviklingen av en organisasjonsmodell der 
pleietjenesten og merkantiltjenesten ved Ahus ble samlet i egen divisjon, Divisjon for 
sykepleie (DFS).  
Fra 2006 hadde Ahus implementert kravet om udelt/enhetlig ledelse med profesjonsnøytrale 
lederstillinger på klinikk/divisjon-, avdeling- og seksjonsnivå. De fleste kliniske avdelinger var 
ledet av lege som avdelingssjef, men det var også avdelinger med ikke-lege som sjef. De fleste 
avdelinger ble ledet av et team, litt ulikt sammensatt, og ved de kliniske avdelinger der det var 
ikke-lege som sjef var en avdelingsoverlege med det medisinske ansvaret med i lederteamet. 
Frem mot nytt sykehus ble sykehuset omorganisert til en divisjonsmodell der det innenfor 
somatikken ble dannet tre likeverdige divisjoner: Divisjon for kirurgiske fag, Divisjon for 
medisinske fag og Divisjon for sykepleie. Denne modellen ble vedtatt av styret i juni 2007 og 
igangsatt fra 1/1-2008, dvs 10 mndr før innflytting i nytt sykehusbygg. 
 
Hovedforandringer fra tidligere organisasjonsmodell var: 
 Sengeressurser ble styrt av egen logistikkenhet i DFS 
 Pleieressurser ble styrt av DFS 
 Merkantilt personell ble styrt av DFS 
 Egen enhet (bemanningspool) innen DFS skulle styre bruk av ekstravakter, innleie etc. 
 Kirurgiske og medisinske avdelinger var rene legeavdelinger 

 

BAKGRUNN
I «Overlegen»nr 12010 gjorde jeg rede for utviklingen av en organisasjons
modell der pleietjenesten og merkantiltjenesten ved Ahus ble samlet i egen 
divisjon, Divisjon for sykepleie (DFS). 
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Hensikten med denne modellen var at man ønsket en driftseffektiv organisasjon tilpasset nytt 
sykehusbygg. 
 
Erfaringer 
Omorganiseringen førte ikke til en driftseffektiv organisasjon. De aller fleste legene så ikke 
DFS som noen god løsning. Vi hevdet det ville styrke fagene, pasientbehandlingen og 
effektiviteten at vi gikk tilbake til ”gammel” modell med felles ledelse av det teamet som skal 
diagnostisere og behandle pasienten. Vi mente at ledelsen måtte være enhetlig og udelt og at 
leder måtte rå over alle ressurser som var nødvendig for å kunne utøve sitt ansvar. 
For første gang på mange år gikk Ahus med et stort driftsunderskudd i 2009. Årsakene til 
dette var nok sammensatte, men vi hevdet at mye av underskuddet og manglende 
driftseffektivitet kom av den organisasjonsmodell som var valgt. 
 
Evaluering av organiseringen av Ahus 
Høsten 2009 ble det bytte av administrerende direktør da Erik Normann gikk av og Øyvind 
Graadal overtok som konstituert direktør. 
Det hadde vært en klar forutsetning at ny driftsmodell skulle evalueres. Forberedelser til denne 
evalueringen ble gjort sent høsten 2009 og oppdraget ble av styret gitt til Ernst & Young. De 
gjennomførte sin evaluering i januar 2010 og rapporten ble distribuert til samtlige ansatte i 
februar 2010. 
 
I sammendraget i rapporten finnes nedenstående: 
 
”Evalueringens overordnete konklusjon er at dagens organisering med en egen divisjon for 
sykepleie ikke fungerer fullt ut etter intensjonen. Det er ikke dokumentert at målene med den 
nye organisering er realisert og den nye modell ansees ikke som hensiktsmessig per i dag. 
Hovedårsaken til dette er at arbeidsprosessene, samhandlingsprosessene internt i sykehuset og 
styringsmodellen ikke er tilstrekkelig tilpasset og ikke fullt implementert. Det er uenighet 

•

2012
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het internt i sykehuset om modellen er 
hensiktsmessig og det er vår vurdering 
at det ikke er tilstrekkelig bredt nok eier-
skap i organisasjonen til at modellen 
kan fungere som forutsatt.

Med utgangspunkt i at dagens organi-
sering ikke fungerer som forutsatt, er 
det behov for å gjøre justeringer i 
 modellen i retning av en større organi-
satorisk og ledelsesmessig tilknytning 
av også pleiepersonell til medisinske 
fagdivisjoner.»

Konsekvenser av evalueringen
30. april 2010 besluttet styret ved Ahus 
å legge ned Divisjon for sykepleie. I 
løpet av året ble Ahus omorganisert til 
et sykehus med tradisjonell avdelings-
struktur der leger, pleiere og merkan-
tilt personale var ansatt i samme enhet 
og ledet av en avdelingssjef. 

Avdelingssjefstillingene ble utlyst 
internt og det ble innført «komplemen-
tær ledelsesstruktur», dvs at der avdel-
ingssjef var lege skulle det være syke-
pleier som assisterende avdelingssjef, 
og omvendt. På samtlige somatiske 
kliniske avdelinger ble det ansatt lege 
som avdelingssjef. Direktørene for 
 kirurgisk divisjon og medisinsk divisjon 
er leger. Klinikksjefene for Barne- og 
Ungdomsklinikken (BUK) og Kvinne-
klinikken (KK) er leger.

Det fantes fortsatt noen «rester» etter 
DFS. Medisinsk avdeling hadde et sen-
geområde styrt av sykepleiere der det 
ble samarbeidet over flere mindre spe-
sialiteter. I løpet av 2012 ble også dette 
området gjort om til tradisjonelle avdel-
inger med sykepleiere og leger samlet i 
felles fagavdeling. Akuttområdet er en 
fellesarena med sykepleiestyrt ledelse. 
Operasjonsavdelingen er en ren syke-
pleieravdeling, mens anestesi- og inten-
sivsykepleiere er organisert i Anestesi-
avdelingen ledet av lege.

Omorganiseringen har ført til mere ro 
i hele organisasjonen. Det er ikke gjen-
nomført noen tilsvarende evaluering i 
ettertid som den som ble gjort i 2010. 

Ahus i 2012
Ahus har fra 2009 vært i en vanskelig 
driftsmessig situasjon. Fortsatt er ikke 
de tekniske løsningene som automati-
sert legemiddelhåndteringssystem i 
full drift som forutsatt i 2008. Elektro-
nisk journal (DIPS) med Panorama 
kurvesystem på de fleste kirurgiske 
avdelinger, Metavision kurvesystem  
på anestesi/postop/intensiv og fortsatt 
bruk av papirkurve på medisinske 
avdelinger er et daglig problem ved 
overflyttinger/overføringer mellom 
systemene.

Planlegging av drift med nytt og økt 
opptaksområde fra 2011, ferdigstillelse 

og ibruktagelse av ny sengepir med 112 
senger, bygging av og oppstart av nytt 
pasienthotell med 75 senger, mottak av 
ca 1.000 nye medarbeidere og «innfas-
ing» av disse har vært ressurskrevende 
både økonomisk og arbeidsmessig. Det 
har ikke lykkes å gå i økonomisk balanse 
i forhold til budsjett. Jeg tror vi skal 
være svært glade for at Ahus var organi-
sert tilbake til tradisjonell avdelings-
struktur da det økte opptaksområdet  
og mangelen på nye medarbeidere ga 
oss store utfordringer de første måned-
ene i 2011.

Det foreligger nå ingen planer om 
store organisatoriske endringer ved 
Ahus. Både ledelse, ansatte og pasienter 
fortjener nå at Ahus kommer over i en 
stabil driftsfase der forutsetningene for 
drift både internt (organisering) og 
eksternt (oppgaver/opptaksområde)  
er stabile og forutsigbare.

Min konklusjon i 2010 var:
Organiseringsmodellen med egen syke-
pleiedivisjon har vært framstilt som 
løsning på framtidens sykehusorgani-
sering i Norge. Flere sykehus har vur-
dert samme type organisering eller deler 
av denne modellen. Erfaringene fra Ahus 
styrker etter min mening ikke dette.

Dette er min konklusjon også i 2012. •

Kursleder Katrine Adair 

er en av norges mest 

erfarne medietrenere.

Hun har spesialisert seg 

på praktisk medietrening 

og budskapsformidling. 

Hun er utdannet 

journalist, jobbet 11 år 

i Dagsrevyen NRK og har i 

15 år eid og drevet 

sitt eget selskap 

«Medialøven as»

Interesserte kontakter Ofs lederutvalg ved edith.stenberg@legeforeningen.no så snart som mulig.
Pris for deltakelse oppgis på forespørsel.

Of satser på ledere: 
«MØT PRESSEN»
Dette er et skreddersydd mediekurs for leger. Hovedvekten er praktisk medietrening  
med konkrete og reelle saker du selv ønsker å bli intervjuet om. Det kan være en  
vanskelig sak eller en sak du ønsker å få oppmerksomhet om i media. Du får  
individuelle tilbakemeldinger på intervjuene og vil garantert oppleve en egenutvikling.

I løpet av kurset vil du få mer kunnskap om:
• Hvordan tenker og jobber journalister
• Hvordan skal du forberede deg til et intervju
• Hvordan får du troverdighet og gjennomslag
• Hva er en nyhet
• Hvordan prioriteres saker i redaksjonene
• Kurset har plass til maksimalt 8 deltakere og varer fra 09:00 - 16:00



Of satser på ledere

Norsk overlegeforening dekker reiseutgifter etter regning, middag om kvelden 21. november, samt overnatting ved behov. 
Kursavgift kr 600,–. Det blir tilsendt faktura. Den enkelte belastes kostnader som påløper som følge av ikke 

meldt forfall innen 1 uke før arrangement.

Organisering av/i  spesialisthelsetjenesten har betydning  
for hvordan lederne kan fungere i sine funksjoner. Det har 
skjedd store endringer siden den statlige overtagelsen i 
2002, da det var 81 sykehus i Norge, mens det nå er litt  
over 20 foretak. RHF-nivået er truet av at de fleste politiske 
partiene vil fjerne det, men samtidig fortsetter RHFene å 
levere resultater. Tre av RHF-direktører kommer innom 

seminaret. Det kommer til å skje endringer av spesialitets-
strukturen i årene fremover, og det kommer fortsatt til å 
skje endringer av sykehusstrukturen. Vi vil drøfte disse 
problemstillingene og i tillegg høre Erik Fosse fra inter-
vensjonssenteret RH/OUS snakke om teknologiens  
sentraliseringseffekt. 

(Det tas forbehold om endringer i programmet.)

Foreløpig program:
21. november 2012
17.00-17.30 Registrering, kaffe og rundstykker.

17.30-17.35 Åpning ved leder av Ofs lederutvalg Arne Laudal Refsum. 

17.35-19.30 «Rikets tilstand»
 Innlegg ved: Adm.dir. Bente Mikkelsen, Helse Sør-Øst
 Adm.dir Lars Vorland, Helse-Nord
 Diskusjon. 

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

22. november 2012    
08.30-10.15 Helsedirektoratets arbeid med spesialitetsstrukturen.
 Innlegg ved: Avdelingsdirektør Erik Normann, Helsedirektoratet
 Legeforeningens utredningsarbeid om spesialitetsstruktur.
  Innlegg ved: Johan Torgersen, leder i Yngre legers forening,  

medlem av sentralstyret.
  Helse Nord gikk for en tid tilbake ikke inn for en egen spesialitet  

i akuttmedisin. Hvorfor?
  Innlegg ved: Per Meinich; leder av utvalg for å vurdere spesialitet  

i akuttmedisin, nå viseadministrerende direktør i Vestre Viken.
 

 arbeidet med akuttmedisin som egen spesialitet nå.
  Innlegg ved: Seksjonsoverlege Vivvi Bjørnø, Sykehuset i Vestfold, 

medlem av arbeidsgruppe.
 
10.15-10.45 Kaffepause.

10.45-11.30 Tema fortsetter - diskusjon.

11.30-12.30 Lunch.

12.30-14.00          Sentralisering – desentralisering.
 Lokalsykehusutvikling – hvorfor ulike strategier?
 Helse Nord
 Innlegg ved: Adm.dir Lars Vorland, Helse Nord
 Helse midt
 Innlegg ved: Adm.dir Gunnar Bowim, Helse Midt
 Diskusjon.

14:00-14:45 Teknologiens sentraliseringseffekt.
   Innlegg ved: Professor/avdelingssjef Erik Fosse, Intervensjonssenteret,  

OUS Rikshospitalet.

14.45-15.00 Avslutning ved Overlegeforeningens leder Jon Helle.

15:00 Seminaret avsluttes.

Velkommen til seminar! Påmeldingsfrist snarest og senest 25. oktober

For elektronisk påmelding – bruk Ofs hjemmeside: www.overlegeforeningen.no eller Sendes Norsk overlegeforening,  
Postboks 1152 sentrum, 0107 Oslo, fax 23 10 91 50, eller mail til: edith.stenberg@legeforeningen.no 

 Ja, jeg melder meg til seminar i ledelse på Soria Moria, Oslo, 
 21.- 22. november 2012

 Ja, jeg ønsker overnatting på hotellet fra 21-22. november 2012.

 Ja, jeg ønsker å delta på middagen 21. november kl. 20.00.

Navn: _________________________________________
Tittel: _________________________________________

Sykehus: ______________________________________

E-post: ________________________________________                 

Norsk overlegeforenings seminar i ledelse for leger som er ledere på ulike nivåer i  
sykehus. Soria Moria kurs- og konferansesenter, Oslo, 21.-22. november 2012.
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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 

Helselovreformen i 2001
Med helselovreformen i Norge i 2001, 
ble det lagt til grunn at Helsetilsynet i 
hovedsak skal bidra til nødvendige 
tiltak for bedret kvalitet for fremtidige 
pasienter. Pasienter fikk formalisert 
klagerett på rett til nødvendig helse-
hjelp, innsyn i journal, informasjon mv. 
I saker med ønske om gransking av 
hendelser, fikk pasienten en rett til å 
bringe saken inn for tilsynet (anmod-
ningsrett), men ikke formalisert klage-
rett. Det pågår fortsatt en diskusjon 
med utgangspunkt i uttalelser fra et 
departementsoppnevnt utvalg våren 
2011 når det gjelder pasienters og  
pårørendes rettigheter i klagesaker.  
Se «Overlegen» nr 2/2011 side 12.

Legens stilling
Et stort antall leger opplever i løpet av 
sin yrkeskarriere å måtte forholde seg 
til klager på behandling eller bli invol-
vert i en tilsynssak. Sakenes karakter 
og alvorlighetsgrad varierer stort, men 
situasjonen vil uansett kunne oppleves 
som svært belastende for den legen som 

er berørt. Her vil også mye avhenge av 
hvordan legen blir ivaretatt av ledelsen 
og kolleger på arbeidsplassen.

Spesialisthelsetjenesteloven § 33
Fram til 1. juli i år skulle virksomhe-
tene gi melding til Helsetilsynet i fylket 
om betydelig personskade som følge av 
ytelse av helsetjeneste eller ved at en 
pasient skadet en annen. Det skulle 
også meldes fra om hendelser som 
kunne ha ført til betydelig personskade. 
Dette skjedde i praksis normalt på 
bakgrunn av en intern melding fra 
helsepersonellet til ledelsen. 

Fra 1. juli ble meldeordningen endret 
ved at meldeplikten til Helsetilsynet i 
fylket/fylkesmannen ble erstattet av 
melding til Nasjonal enhet for pasient-
sikkerhet i Kunnskapssenteret. 

Det følger nå av spesialisthelsetjenes-
telovens § 3-3 første ledd at meld inger 
som kommer inn «skal brukes for å 
avklare årsaker til hendelser og for å 
forebygge at tilsvarende skjer igjen». 
Læring kan foregå på ulike nivåer. Det 
forutsettes videre i loven at Kunnskaps-

senteret skal formidle kunnskap (til 
bruk for læring) til akt ører på ulike 
nivåer i tjenestene, som «helseperso-
nell, helsetjenesten,  brukerne, ansvar-
lige myndigheter og produsenter».

Dette innebærer at meldingene skal 
følges opp ut fra et rent læringsper-
spektiv, og at melding til Kunnskaps-
senteret som sådan ikke skal brukes 
som grunnlag for å reise tilsynssak 
eller sanksjoner mot helsepersonell.

Helseinstitusjonene har selv ansvar 
for å tilrettelegge rutinene internt slik 
at de får sendt melding innen 24 timer. 
De fleste vil kunne sende meldinger 
direkte fra sitt interne avvikssystem, 
mens virksomheter som ikke har elek-
tronisk avvikssystem må bruke et sær-
skilt webskjema. 

Det legges opp til mulighet for dialog 
mellom virksomhet og Kunnskapssen-
teret om hendelsen. Årsaken til at  
meldefristen er satt til 24 timer, er at 
man skal kunne få innspill på et tidlig 
tidspunkt mens man ennå har den  
uønskede hendelsen friskt i minne. 
Kunnskapssenteret kan gå i dialog med 

Håndtering av feil
Hva bør den enkelte lege gjøre og hva kan foreningen bistå med?

 Ta kontakt tidlig i saken
 Vi har særlig kompetanse på helserett og tilsynssaker
 Vi kan gi råd om mediehåndtering
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melder i de tilfellene hvor det er aktu-
elt, og tilby støtte i den lokale prosessen.

Erfaring fra andre land som Danmark 
og Storbritannia har vist at når sank-
sjonsmuligheten fjernes går meldings-
hyppigheten opp. Det å melde fra om 
risiko må bli betraktet som en nyttig 
metode for å få økt sikkerheten. 

Denne type meldinger bidrar til at 
årsaker til uønskede hendelser avklares 
og at erfaringene blir brukt til kvali-
tetsforbedring. Helsetilsynet skal fort-
satt få melding om alvorlige hendelser.

Hva kan den enkelte lege gjøre der
som det oppstår en uønsket hendelse?
Generelt er det viktig å medvirke i saker/ 
prosesser ved å bidra med etterspurt 
informasjon. Det er legen selv som har 
kjennskap til sakens faktiske bakgrunn, 
og kan sørge for en god dialog med 
pasienten og/eller pårørende dersom 
det oppstår en uønsket hendelse eller 
pasienten er misfornøyd.

Dersom det blir opprettet en tilsyns-
sak, bør man stille seg åpen for å bli 
kikket i kortene, men det er viktig at man 
også ber om innsyn i klagen og klagens 
dokumenter. Det kan være tidkrevende  
å få fram de faktiske forhold. 

Fremstilling av faktiske forhold bør 
gis så opplysende som mulig, og også 
inneholde informasjon som tilsynsmyn-
dighetene ikke etterspør, men som har 
relevans for saken. Man bør også få 
frem hvilke handlingsalternativer som 
forelå i situasjonen; herunder om det 
var særlige forhold som vanskeliggjorde 
den kliniske vurderingen, om man 
 hadde muligheter til å innhente bistand.

Det må i slike prosesser også særlig 
understrekes at taushetsplikten må 
ivaretas. Tilsynsmyndighetene etter 
helsepersonelloven § 30 adgang til å 
innhente informasjon som er «påkrevd 
for utøvelse av tilsyn». Tilsynsmyndig-
heten skal foreta en vurdering av hva 
de innenfor denne rammen kan og skal 
etterspørre av informasjon. Det er 
imidlertid viktig at også den enkelte 
lege foretar en egen vurdering av hva 
som synes å være relevant og nød-
vendig i forhold til det tilsyn som skal 
utøves. Dersom man ikke er enig i 
tilsynsmyndighetenes vurderinger  
av hva som er nødvendig og relevant 

informasjon, bør man ta kontakt med 
tilsynet for en avklaring. Dersom man 
mener at tilsynet ikke har tilstrekkelig 
informasjon om den aktuelle situasjon, 
kan det også være mulig å be om sak-
kyndig vurdering. 

Søk gjerne bistand fra kolleger eller 
Legeforeningens jurister ved behov.

 
Hva kan Legeforeningen bistå med?
Legeforeningen har jurister/advokater 
med særlig kompetanse blant annet  
på helserett og tilsynssaker. Det er en 
fordel å ta kontakt i en tidlig fase av 
saken; både i forhold til selve proses-
sen og til den konkrete sak. Det etter-
spørres ofte bistand i forbindelse med 
formuleringer i for eksempel svarbrev 
til tilsynsmyndighetene. 

Legeforeningen kan gi råd i tilknyt-
ning til en eventuell orientering til 
arbeidsgiver om at tilsynssak blir reist, 
eller om man er i en situasjon hvor 
tilsynssaken omhandler forhold som 
kan tilsi at legen ikke utfører sitt arbeid 
forsvarlig. 

Ellers kan Legeforeningen for eksem-
pel bistå med å vurdere om det i tilknyt-
ning til eventuelle reaksjoner fra Helse-
tilsynet er fattet uriktige vedtak som 
kan gi grunnlag for erstatningskrav. 

Legeforeningens informasjonsav-
deling kan kontaktes for eventuell 
mediehåndtering. Videre kan man i 
tilknytning til eventuelle uriktige opp-
lysninger om saken i media, få bistand 
fra Legeforeningen til å vurdere even-
tuelle skritt overfor Pressens faglige 
utvalg (PFU). Dette kan være relevant 
dersom f. eks. legens sak er svært 
skjevt fremstilt i media og dette ikke 

blir rettet, eller om legen nektes ad-
gang til fremstilling av en sak.

I tillegg til direkte bistand fra Lege-
foreningen, er den såkalte Rettshjelps-
ordningen som innebærer økonomisk 
støtte til kjøp av eksterne tjenester. 
Denne ordningen behandler mellom 
60-90 saker pr. år. Rettshjelpordningen 
er ikke en forsikringsordning som gir 
medlemmene ubetinget rett på støtte. 
Søknadene avgjøres etter en skjønns-
messig vurdering av Rettshjelputvalget 
som er oppnevnt av Sentralstyret og 
består av en representant for hver av 
yrkesforeningene, samt en represen-
tant for Norsk medisinstudentforening. 
Du kan lese mer om dette i «Over-
legen» nr 2/2011 side 18.

For mer utdypende informasjon; 
 herunder mer detaljerte opplysninger 
om ulike reaksjoner fra tilsynsmyndig-
hetene, vises det til «Veileder i tilsyns-
saker» som ligger på Legeforeningens 
nettsider: https://legeforeningen.no/
nyheter/2011/ny-veileder-i-tilsynssaker/ 

Kollegiale støttegrupper
Det er opprettet kollegiale støtte-
grupper som kan gi råd og veiledning i 
alle lokalforeninger. Liste over kolleger 
som deltar i denne ordningen, finnes 
på Legeforeningens nettsider.

  
Legeforlege ordning
Dette er et medisinsk tilbud til leger 
med somatisk eller psykisk sykdom. 

Ressurssenteret Villa Sana (Modum 
Bad) tilbyr råd og veiledning til leger 
som har problemer av ulik karakter.

Kontaktinformasjon finnes på Lege-
foreningens nettsider. •



OVERLEGEN 3-201236

FaMe

Sommerens begivenheter har jo 
også gitt mange muligheter for 

tanker og refleksjoner: Alt som skjer  
i samfunnet Norge spiller jo inn ikke 
bare på våre egne liv, men også på våre 
arbeidssteder. Jeg har i løpet av som-
merens mange regntunge dager tenkt 
mye på en del ord og utsagn som har 
vært i bruk og som i høyeste grad har  
å gjøre med vår daglige dont og hvor-
dan vi opplever hverdagen.

Jeg nevnte ordet «Forventninger». 
Som gammel kvalitetsveileder, opptatt 
av kvalitetsutvikling og den medisinske 
behandlingskvaliteten allerede i Lege-
foreningens nettverk i ’90-årene, defi-
nerte vi «Kvalitet» som en «innfrielse 
av de krav og forventninger som en 
hadde til en ytelse, en ting eller et 
 produkt».  Noe så enkelt som de for-
ventninger vi har til at været skal være 
godt og varmt om sommeren, eller 
forventningene en pasient har til den 
behandlingen hun får ved et møte  

med helsetjenesten. Enkelt og greit  
- «god kvalitet».

Nå møter vi stadig oftere ordet ordet 
«omdømme». Det ansettes sågar egne 
personer, og det søkes konsulenttje-
nester, for å «skape et godt omdøm-
me». Det deles ut omdømmepriser. 
Wikipedia: «Omdømme defineres i 
denne sammenheng gjerne som  
"summen av forventninger omgivelsene 
har til et selskaps produkter, service  
og aktiviteter i forhold til forretnings-
messige, sosiale og finansielle presta-
sjoner». Omdømme oppstår altså i 
skjæringspunktet mellom forventn-
inger og opplevelser, som skapes av  
det aktuelle selskapets eller organisa-
sjonens løfte og levering.

For meg høres dette mistenkelig likt 
slikt vi definerte «Kvalitet» for et tiår 
siden. Men vi lærte at kvalitet, det var 
noe som vi skapte, ikke noe man an-
satte folk for å «få det til å se ut som».  
I min enfoldighet så har jeg trodd at 

«et godt omdømme», det fikk man når 
man leverte «god kvalitet».

God kvalitet ville gi et godt rykte. 
Ifølge ordboken så defineres rykte som 
1: nyhet som sprer seg fra munn til 
munn, sladder, eller 2:omdømme, ry, 
f.eks Firmaet har godt rykte. 

Og vi har lært at er det noe du må 
gjøre deg fortjent til, så er det ditt 
«gode navn og rykte». 

Dette virket jo enkelt og greit, men 
så står det noe mer om omdømme i 
ordboken: 

«Å ivareta en organisasjons omdømme 
gjennom strategisk kommunikasjon, er 
en av de fremste oppgavene til fagom-
rådet virksomhetskommunikasjon og 
PR.» 

Så da er det ikke så enkelt at dette er 
noe «du får som fortjent»- omdømmet 
kan skapes! Du kan ansette folk som 
kan gi deg et godt omdømme uten at 
du har gjort deg fortjent til det! 

OMDøMMe:
Fortjent eller konsulentskapt?

Av leder i FaMe Rolf S. Kirschner››

Vel overstått ferie  en ferie som vel for de fleste av oss har vært en opple
velse av vekslende vær, som ikke alltid har svart til forventningene for hvor
dan en sommer(ferie) skal være. Tid til hvile og adspredelse har det forhå
pentligvis vært, sammen med venner og familie, med ekstra aktiviteter, god 
mat og drikke, og uten for mye av det vanlige stresset. Jeg regner med at 
det har vært mulighet til å sitte ned og reflektere litt før det tas fatt på et 
nytt arbeidsår.

Kjære kolleger
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FaMe

Ansvar er et annet ord som har  
vært på agendaen nå på sensommeren. 
Ordboken definerer at «Ansvar» er et 
flertydig ord som kan brukes om for-
skjellige begreper», og uten å gå inn i 
debatten omkring 22. juli, henger jeg 
meg opp i den følgende tolkningen av 
ordet: risiko i betydningen å bære 
 konsekvenser av en uventet utvikling: 
vanligvis om det negative, det vil si å 
bli bebreidet, gjøre merarbeid, dekke 
utgifter og annet, men også om det 
positive, å få ros og annet som er  
fordelaktig.

Så kan du lure på om alt dette pratet 
om omdømme, rykte og ansvar er et 
tegn på at regnet har bløtt opp hele 
hjernen min? 

Min gamle arbeidsplass SiA, nå 
Ahus, har fått masse pepper det siste 
året på grunn av en rekke alvorlige 
pasienthendelser. Fylkeslegen er stadig 
i media og svarer på spørsmål om disse 
hendelsene. Jeg kan forestille meg 

hvordan stemningen er i det flotte  
nye sykehuset. I min tid opplevde vi 
«ambulansesaken» mens vi var midt 
oppe i oppbygningen av en «Kvalitets-
organisasjon», og stemningen var mildt 
sagt laber. Vårt «rykte» var ikke av det 
beste, mens vi visste at institusjonen 
leverte tjenester av høy kvalitet. 

På Ahus har de et nytt sykehusbygg 
med ny infrastruktur, nye (fungeren-
de?) IKT-strukturer. De innførte en 
helt ny organisasjonsstruktur (på langs 
og på tvers?) og fikk overført ansvaret 
for 160 000 nye innbyggere fra deler av 
Oslo som har en befolkningssammen-
setning med andre og økte helsepro-
blemer sammenliknet med andre deler 
av storbyen. Alt på en gang. Som en  
del av Hovedstadsprosessen ble ofte 
motvillig og lite motivert helseperso-
nell overført fra Oslo-sykehusene. 
Mange ukjente med alt fra reisevei til 
organisasjon. Og selvsagt hadde Ahus 
de samme kravene som alle andre fore-

tak mht budsjettstyring, innsparing  
og knapp ressurstilgang!!

Vi vet at kollegene på Ahus er 
 dyktige fagpersoner, at pleiestaben er 
god, at det administrative apparatet  
og ledelsen støtter opp om alle ytels-
ene, at produktiviteten er høy og  
kvaliteten er gjennomsnittlig meget 
høy. Men når omdømmet rammes  
og man får et ufortjent dårlig rykte, 
usikkerheten brer seg og stemningen 
blir laber - hvor sitter ansvaret?!   

Spørsmålet er: Vil du være en Peer 
Gynt eller en Dr. Stockmann? •
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Norsk forening for arbeidsmedisin 
(NFAM) er den fagmedisinske 

foreningen for spesialiteten arbeids-
medisin. Den ble stiftet i 2007 på basis 
av fagutvalg i yrkesforeningen Norsk 
arbeidsmedisinsk forening (NAMF).  
Arbeidslivet er en god arena for helse-
fremmende og forebyggende arbeid 
der legen møter yrkesaktive individer 
som er mottagelige for gode helseråd. 
Arbeidsmedisin representerer det 
fagområdet som har god kunnskap om 
sammenhenger mellom arbeidsliv  
og helse, og er spesielt innrettet mot 
gruppeforebyggende arbeid. Når det 
gjelder kurativ virksomhet er arbeids-
medisin en nyttig og viktig aktør for å 
behandle sykdom og skade som har sin 
årsak i arbeidet, i samarbeid med andre 
spesialisthelsetjenester. Vårt fagom-
råde grenser også opp mot miljømedi-
sinen og i høringsuttalelse til den nye 
folkehelseforskriften foreslo vi at ar-
beids- og miljømedisinske avdelinger 
kan være et supplement til den miljø-
medisinske andrelinjetjenesten. 

NFAM er en ung forening, men fag-
området arbeidsmedisin (tidligere kalt 
yrkesmedisin) har en lang historie i 
Norge. Allerede på 1600-tallet var det 
legevirksomhet ved sølvgruvene på 
Kongsberg, men arbeidet ble først 
systematisert da legen Henrik Rosted, 
arbeidsmedisinens far i Norge, ble 
tilsatt som bedriftslege («bergmed-
icus»). Følgende sitat fra hans utfordr-
inger den gang: «Den norske almue har 
i det hele tatt såre lite hang til renslig-
het og bergarbeidernes stilling og leve-

måte på Kongsberg, er, i sammenlig-
ning med andre statsborgeres, ofte 
kummerlig.»

I 1892 kom fabrikktilsynsloven med 
«opprettelse av det stedlig fabrikktil-
syn» som skulle drive forebyggende 
arbeid. Loven satte bl.a. forbud mot 
barnearbeid, begrenset adgang til natt-
arbeid og helgedagsarbeid, gav regler 
om beskyttelse av arbeidernes liv og 
sunnhet «så vidt gjørlig», og etablerte 
et offentlig arbeidstilsyn. I 1915 ble dr. 
Olai Lorange ansatt som sjefinspektør i 
Sentralkontoret for arbeidstilsynet, og  
i 1925 ble han Norges første godkjente 
spesialist i yrkesmedisin etter indivi-
duell søknad. Individuell søknad var 
prosedyren helt frem til i 1976 da man 
fikk faste krav til spesialistutdanningen 
i yrkesmedisin. I 1916 iverksatte pro-
fessor og bedriftslege Carl Schiøtz på 
Freia fabrikker systematiske helse-
kontroller som en del av det sykdoms-
forebyggende arbeid i virksomheten. 

Etter krigen gikk arbeidstaker- og 
arbeidsgiverorganisasjonene og 
 Arbeidstilsynet sammen med lege-
foreningen om utbygging av bedrifts-
helsetjenesten (BHT) og i 1949 ble 
Norsk bedriftslege-forening stiftet  
med 100 bedriftsleger til stede. 

Med arbeidsmiljøloven av 1977 fikk 
arbeidsmedisinen et nytt oppsving her 
i landet etter at det i 1976 kom en NOU 
om bedriftshelsetjenesten. Loven 
 krevde at det skulle finnes BHT (eller 
verne- og helsepersonale) «når det er 
nødvendig å gjennomføre særlig over-
våkning av arbeidsmiljøet eller helse-

kontroll med arbeidstakerne». Spørs-
målet om når dette var nødvendig, ble 
gjenstand for heftig debatt, og i 1989 
kom det derfor en egen forskrift om 
hvilke bransjer bestemmelsen skulle 
gjelde for. Arbeidsmiljøloven og bran-
sjeforskriften førte til en betydelig 
utbygging av BHT, som nå omfatter 
over halvparten at landets arbeids-
styrke på 2,4 millioner kvinner og 
menn. Samtidig med at BHT ble bygd 
ut, skjedde det en styrking av den 
 arbeidsmedisinske spesialisthelse-
tjenesten ved at det ble opprettet 
 arbeidsmedisinske (eller yrkesmedi-
sinske) avdelinger ved de fire universi-
tetsklinikkene. Tidligere var det bare 
én slik avdeling i landet, ved Telemark 
sentralsjukehus, opprettet i 1977. Fra 
før fantes også Statens arbeidsmiljø-
institutt (STAMI), som er en videre-
føring av det tidligere Yrkeshygienisk 
institutt. I 1990 ble det opprettet et 
institutt for bedriftsmedisin ved Uni-
versitetet i Bergen, med Legeforenin-
gen som pådriver. Dnlf finansierte 
professoratet der de første årene.

Spesialiteten i arbeidsmedisin kom  
i 1993 og avløste spesialiteten yrkes-
medisin og halvspesialiteten «bedrifts-
lege DNLF». Samme år ble Norsk  
arbeidsmedisinsk forening, spesial-
foreningen for leger med arbeids-
medisin som hovedarbeidsfelt, eta-
blert. Spesialiteten søker å dekke 
behov for spesialistkompetanse innen 
det arbeidsmedisinske fagfeltet, her-
under de kliniske behovene for utred-
ning arbeidsbetingede sykdommer. 

Spør du dine pasienter om hva de jobber med?

«Bergmedicus» Henrik Rosted ble på 1600 tallet tilsatt som bedriftslege ved sølv
gruvene i Kongsberg. Også i dag er arbeidslivet en god arena for helsefremmende 
og forebyggende arbeid der legen møter yrkesaktive. Spør du dine pasienter om 
hva de jobber med, og om de har belastninger på jobben?

Av Tore Tynes, leder NFAM (Norsk forening for arbeidsmedisin)
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Arbeidsmedisin kan defineres som det 
medisinske fagområdet som omhandler 
forholdet mellom arbeid og helse, og vi 
er en del av området forebyggende 
medisin/folkehelse. Våre hovedopp-
gaver er å forebygge arbeidsrelaterte 
sykdommer og skader, å fremme helse i 
arbeidslivet og å yte bistand ved reha-
bilitering og ved oppstått arbeids- og 
miljørelaterte helseskader. I BHT er et 
godt og helsefremmende tverrfaglig 
samarbeid nøkkelen til suksess for et 
godt samarbeid med arbeidsgivere, ar-
beidstakere og øvrige eksterne aktører. 

I dag teller spesialiteten 281 leger, og 
til sammen ble det i 2009 uført ca. 350 
legeårsverk BHT. I tillegg har vi arbeids- 
medisinere ved de arbeidsmedisinske 
avdelingene, i Arbeidstilsynet, NAV, i 
attføringsinstitusjoner og øvrige helse-
institusjoner. For de 218 yrkesaktive 
spesialistene i arbeidsmedisin under 70 
år er gjennomsnittsalderen 56 år, som 
krever en betydelig nyrekruttering til 
spesialiteten i årene som kommer.

Etter at vi i noen år opplevde en 
avgang av leger fra fagområdet vårt, 
har vi siden 2008 opplevd et nytt opp-
sving da myndighetene i samarbeid 
med partene i arbeidslivet vedtok en 
faglig og økonomisk styrking av de 
arbeids- og miljømedisinske avdelin-
gene. Dermed ble utdanningskapasite-
ten i arbeidsmedisin styrket. Videre 
fikk vi et oppsving ved at det i 2010 
kom en ny «forskrift om arbeidsgivers 
bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste 
og om godkjenning av bedriftshelse-
tjeneste» og en ny «bransjeforskrift» 
der flere nye bransjer ble pålagt obliga-
torisk bedriftshelsetjeneste. 

NFAM arbeider i nært samarbeid med 
NAMF som har 440 medlemmer. Vi har 
felles styremøter, samarbeider nært med 
partene i arbeidslivet, og vi ønsker å 
være på banen i legeforeningen med våre 
hjertesaker. Vi samarbeider også om 
utvikling og revisjon av arbeidsmedi-
sinske veiledninger som publiseres i 
Norsk elektronisk legehåndbok. Se 
 linken: http://amv.legehandboka.no/. 

NFAM har et forskningsutvalg med 
hovedoppgave å styrke arbeidsmedi-
sinsk forskning. NFAM deler årlig ut 

en forskningspris til en spesialist i 
arbeidsmedisin/lege som er i gang  
med en arbeidsmedisinsk doktorgrad. 
Forskningen skal med epidemiologien 
som viktigste verktøy identifisere 
 helseskadelige forhold i arbeidslivet 
Kreftregisteret har i mange år sam-
arbeidet med arbeidsmedisinere om 
prosjekter som har ført fram til doktor-
grad. Som følge av at arbeidslivet er en 
god arena for forskning, har vi også 
forsket på luftforurensningers betyd-
ning for lunger og luftveier, nevro-
logiske effekter av løsemidler og 
 metalleksponering, arbeidsmiljøets 
betydning for reproduksjonsskader, 
arbeidsmiljø og sykefravær og psyko-
sosialt arbeidsmiljø og helse. 

I perioden 2011-2013 har vi følgende 
satsningsområder; (i) faglig styrking  
av spesialiteten ved å arbeide for å få 
bedriftsleger med spesialiteten arbeids- 
medisin i alle godkjente BHT, ved å 
stille tydeligere krav til innhold i BHT-
tjenesten i spesialistutdanningen, ved å 

tydeliggjøre det medisinsk faglige 
 ansvaret i BHT og ved å styrke arbeids-
medisinsk forskning, (ii) styrke under-
visningen i arbeidsmedisin i legeut-
danningen ved universitetene i Oslo  
og Tromsø, (iii) øke vårt internasjonale 
engasjement ved å formidle betydn-
ingen av arbeidsmedisinsk kunnskap 
som forebyggende aktivitet i et globalt 
perspektiv, her vil vi også bidra med 
årlige midler for arbeidsmedisinere 
som vil engasjere seg. 

Hva årene som kommer vil bringe, er 
avhengig av de rådende politiske vinder. 
Med styrking av det arbeidsmedisinske 
fagområdet i senere år, og det engasje-
mentet vi finner blant våre medlem-
mer, har vi god tro på at spesialiteten 
arbeidsmedisin har kommet for å bli. 
Vi vil kontinuerlig arbeide for å bedre 
kvaliteten på tjenestene våre, bli mer 
synlig i media, og bidra til at den 
 offentlige interessen for arbeidslivets 
betydning for helsen sees i et bredere 
perspektiv enn høyt sykefravær.  •
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