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rister har oppdaget at dette er noe særlig til poeng.
Det eventyrlige er at mange arbeidsgivere på

høyt nivå – som vi har vært Guds gave til i gene-
rasjoner – fortsatt sier at de ønsker seg legeledere.
De sier det gang på gang. Den ene etter den andre.
På seminar etter seminar eller i «Overlegespeilet».
Men de sier ikke bare det. Nei, mot slutten sier de
fleste slike ting som at kulturen alltid ligger i bun-
nen av den vellykkede bedrift. Eller: Den som ikke
har ressurser til å arbeide med kultur kan like gjer-
ne la være å omorganisere. Men så er foredraget
slutt! Og så rider legelederen hjem til ensomheten
mellom barken og veden. Ikke lenger helt hjemme
i det trygge fagmiljøet, og verken helt betrodd eller
særlig ivaretatt i arbeidsgiverfolden.

Kan en driste seg til å mene noe på bakgrunn
av dette? Bildet får i hvert fall mening hvis tolk-
ningen er at legeledere ikke greier å ta innover seg
hva man skal være; mens høyere administrative le-
dere ikke ser at legeledere ofte ikke greier det. Skal
legeledere ha en sjanse til å slutte å falle og slå seg

og komme til skade, må vi
gjennomgå lederrollen i
nytt lys; målet, rollene pro-
sessen, relasjonene. Mens
lederoppgavene kanskje kan
få hvile litt. 



Hvor er perlene 
– hvem er svinet?

Vi bør forsøke å øyne hvilken innsikt som med
dette blokkeres. Å overvinne angsten for det van-
skelig målbare blir da første valg. Et umaskulint
spørsmål er: «Hva skal vi være?» 

Vi er for pokker leger, det er da ikke noe å mase
med! Likevel er vi nokså vant med at legeledere er
så utydelige at deres målsetting ikke blir troverdig.
Eller at legelederen forstår sin rolle så dårlig at den
enkelte i staben ikke greier å skjønne sin. Eller at
lederen uten dialog og med flakkende blikk flytter
horisonten fra bronkoskopet til budsjettet, mens
usikkerheten brer seg - inntil alle, inkludert lege-
lederen selv, helst vil gjøre noe et annet sted.

I togvognene på flytoget til Gardermoen ligger
en vulgærfilosofisk trykksak i reklameøyemed.
Men fra folderen spretter det fram en kulturperle
kastet for alle svin på vei til og fra livets dypere me-
ning i hovedstadsbingen. Det handler om å ha
vunnet olympisk gull. Det handler om å ha
sprengt grenser – sammen.«Ledere, utøvere og team
må selv finne svarene innenfor de fire områder som
ledelsen har definert som det viktigste av det viktige –
målet, rollene, prosessen, relasjonene». Hører dere!
MÅLET, ROLLENE, PROSESSEN, RELASJO-
NENE. I utallige eksemplarer i alle flytogets vog-
ner! Til alle og enhver! Ikke et ord om hva man
skal gjøre.  Fire enkle ord om kulturen som bærer
suksess sier noe om hva vi skal være og hvordan.
Teorien er mildest talt lett tilgjengelig. Og har sik-
kert vært det lenge. Mens vi har brukt  år på å
falle og slå oss (komme til skade), med fokus på
hva vi skulle gjøre – uten at profesjonens presete-
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ble fordomsfull selvhøytidelighet tildelt det glatte lag dag-
lig i nærmere  år. Fortsatt kan Stabel og Dusteforbundet
være en god salve når stivsinn skal smøres - selv om det kan
være vanskelig - selv om det kan være vanskelig. For, som
Darwin P Erlandsen sier: Fornuften er ern ensom ting – hvor
ofte er man ikke alene om å stole på den.

For rundt  år siden oppdaget leger at ledelse
kunne være en utfordring med et annet per-
spektiv enn fagmedisin. Siden har vi med

vekslende hell forsøkt å beskrive vår lederrolle som
noe vi skal gjøre ; utfordringene er ramset opp med
høy flinkhetsfaktor i de fleste foredrag vi har hørt
på foreningens seminarer. Tenksomme spørsmål
har vært unødvendige, for oversiktene har alltid
vært klare, poengterte og gjerne skjematisert i bok-
ser for struktur eller organisasjon. Mange legeledere
har likevel følt seg som perler kastet for svin i den-
ne tiden og har ikke fått ledelsesfunksjonen helt til
å klaffe. Andre har undret på hvor langt vår rolle-
forståelse har brakt oss på  år, og får av dette gjer-
ne en nagende beklemmelse i mellomgulvet et sted.
Kan perlene fra forgangne ungdomskull ha gått
glipp av noen poeng - selv om det er usannsynlig? 

Her ligger både et hva og et hvorfor i luften. År-
saken kan overraskende vise seg å ligge i at profe-
sjonens gjennomsnittlige syn på kunnskap repre-
senterer spydspissen av vitenskapsteori. Anno
. Med mekanistiske forhold mellom målbare
størrelser i hierarkiske strukturer; en erkjennelse
som formidles videre i et utdanningssystem der
evnen til å gjengi akkurat dette honoreres. Man
får de preseterister man fortjener. Kjønnsrollefor-
skere skal visst mene at slik tenkning er skjevfor-
delt – illustrert ved en irriterende påstand om at
ingeniørenes kunstverk, lyskryssene, som etter-
fulgte konstablene, var verdens mest effektive
verktøy for trafikkregulering. Helt til en kvinne
oppfant rundkjøringen.
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  ( ‒ ) var satiriker, surrealist,
grafiker – og avistegner i Dagbladet der han grunnla Norsk
Dusteforbund i , med forbundets president Darwin P
Erlandsen i spissen, tett ledsaget av blant annet amatørki-
rurg Zaratusthra D Erlandsen og avskrivningsbyråets ut-
rettelige sekretær Lillemaud Vonlausbråten. I dette univers





må bygges opp ved en bevisst satsing på kompetan-
se-utvikling, som også må videreføres til nye spesia-
lister. Derfor må videre- og etterutdanning være et
aktivt satsingsområde innen samtlige medisinske
fagområder de regionale foretakene har ansvar for å
dekke. Nye behov innen diagnostikk og behand-
ling kan bare møtes ved bærekraftige fagmiljøer i
helseforetakene og proaktiv holdning til de faglige
utfordringer på regionalt nivå. 

På samme måte er forskning en forutsetning for
den faglige aktiviteten i foretakene. Den er ingen
tilleggsaktivitet på siden av pasientbehandlingen.
Derfor må forskning være knyttet til behovet for
bedre kunnskap om medisinsk diagnostikk og be-
handling. Ansvaret for både undervisning og forsk-
ning er uløselig knyttet til ansvaret for pasientbe-
handling, og kan i sykehusene ikke ivaretas isolert
uten tilknytning til pasientbehandlingen.  De re-
gionale foretak må aktivt ta høyde for konsekven-
sene for disse funksjonene før endringer blir ved-
tatt i foretakstrukturen. Hele det regionale helse-
foretaket må trekkes inn, ikke bare universitetssy-
kehusene. Slik kan en dra nytte av alle de ressurser
som er tilgjengelig. Slik sikres også en best mulig
forståelse blant de ansatte for betydningen av den-
ne lovpålagte oppgaven, og at forskning kan kom-
me flest mulig til nytte. Sykehusledelsen ved regi-
onsykehusene inntar nå en mer bevisst holdning til
hvilken forskningsaktivitet som skal foregå. En
konsekvens av dette vil være en mer sentralstyrt og
sentralisert profil på ressursfordeling til forskning.
Det er imidlertid viktig at det også åpnes for et best

De regionale foretak legger et betydelig ar-
beid i omorganisering og funksjonsfor-
deling, med utredninger og prosjektar-

beid som forutsetter og avføder mengdevis av
plandokumenter og informasjon. Våre medlem-
mer er ofte involvert, og det begynner å avtegne
seg en del felles trekk. Blir reformen tuftet på fag-
lige betraktninger? Gir den bedre vilkår for å utøve
god medisin?

Mange av forslagene så langt fokuserer i hoved-
sak på pasientrettet virksomhet. Dette er forståe-
lig, fordi eier og samfunn legger så mye vekt på
denne delen av de lovpålagte oppgaver. Men det er
også betenkelig med et så ensidig fokus, spesielt når
det samtidig skal spares mye. Innsatsstyrt finansie-
ring har så langt vært knyttet til antall behandlede
pasienter, ikke til behandlingskvalitet. Og de øko-
nomiske rammebetingelsene for de regionale fore-
takene gir for trangt handlingsrom. Det blir mest
snakk om hva som lønner seg, og det gjelder å
finne ut av det brennkvikt. Da blir det vanskelig
for de regionale helseforetak å skaffe seg tilstrekke-
lig grunnlag for å lage en samlet utvikling av orga-
nisasjonsstrukturen ut fra et faglig perspektiv.

En ny organisasjonsstruktur må kunne ivareta
hensynet til alle de fire lovpålagte oppgavene. Derfor
må den medisinske virksomheten organiseres slik
at en får faglige enheter som er store nok og faglig
tunge nok til å kunne levere tjenester av tilstrekke-
lig høy kvalitet og i et tilstrekkelig volum. Men sli-
ke enheter kan ikke skapes bare ved å funksjons-
fordele og slå sammen eksisterende avdelinger. De

Helseforetaksreformen – lever den etter hvert sitt eget liv? 
Og følger den kanskje sin egen logikk?



Hals over hodet 
under armen i bind?

LEDERLEDER

Av Lars Eikvar





slike prosessar, slike utsegn, slike forførarar. An-
dre vil heller finne uttrykket «gammal vin på nye
flasker» meir passande; ingenting nytt, berre nye
namn, etikettar og modellar.

Leiestjerna for ny organisering
Alle reiser i nye farvatn treng ei leiestjerne for å
halde rett retning, for å finne fram. Leiestjerna må
vere tydeleg, til å lite på, må vise den leia vi yn-
skjer å gå.

Er vår leiestjerne erfaringsbasert? Eller er det ei
ny Betlehemsstjerne som krev tru meir enn kunn-
skap, som har vist seg ein gong før, men som ikkje
er regelen for leiestjerner? Går vi kanskje etter
openberringar frå Patmos, om ein ny himmel og
ei ny jord, der visjon og modellar blir gjort til tru
og ideologi, og der dynamiske teammodellar blir
opphøgd til organisasjonsstrukturar?

Eg trur nokre av dei nye modellar er basert på
profetiske openberringar meir enn røynsler og
innsikt. Eg meiner mange endringsforslag i den
nye tid er bygd på tru meir enn erfaring. Kanskje
det er nødvendig, kanskje ein stundom må ha
profetens visjonar for å kunne skape og setje i
gang viktige endringar. Men det blir då viktig å
finne ut om prosessen og ledelsen er påverkeleg?



Vi lever i omskiftelege tider, med store ytre
endringar på kort tid. Helsetenestene og
sjukehusa er under omforming, med nye

organisasjonsmodellar og nye merkelappar.
Kva er røynslene så langt? Er endringane nye

utgåver av keisarens nye klær?
Mitt utgangspunkt er omorganisering etter te-

ammodell i Haugesund, samt røynsler frå kollegaer
ved andre sjukehus rundt om i landet. Det er såleis
tankar og vurderingar knytt til moderne lederskap
og omorganisering i norske sjukehus generelt.

Eventyret om keisarens nye klær
Skal vi bruke bildet, må vi hugse kva eventyret
handla om; svindlarar og forførarar, angst for å vere
uvitande, angst for posisjon og framtid, manglande
tillit til eigne erfaringar. Det handlar også om det
enkle mennesket som ser det innlysande, og om
den allmenne etterpåklokskap og tilslutning.

Keisarens nye klær handla om ingenting; ing-
enting verkeleg, ingenting nytt, berre luft, berre
tull. «Det er så fint du kan ikkje sjå det!», det var
argumentet for likevel å skulle tru på det, at det
var så flott, så gjævt, så nytt. 

Er prosessane rundt dei nye organiseringsmo-
dellane slik?  Kanskje. Nokre vil nok gjenkjenne

Keiserens nye klær?
Om organisering, team og modellar

Innlegg ved Dnlf ’s seminar om sykehus-ledelse, Soria Moria .. av Bjarne Stubhaug

Ikke rent sjelden er våre ressurssterke medlemmer
så kjappe at resultatene ligger på bordet før pro-
blemet er klarlagt. Undring, særlig over det van-
skelig målbare, er tradisjonelt en disiplin for low-
browers. Men alle er ikke like tradisjonsbundne
lenger, og enkelte mener det er et fremskritt.
Nedenfor gjengis et innlegg om omorganisering
av sykehus som ble holdt på Dnlf ’s sjefslege-

seminar i oktober. Primært speiler det hva som
skjedde ved sykehuset i Haugesund fra  til
, men det har relevans utover dette. Båret
fram av fabelens undring har forfatteren et bud-
skap om gangsyn og lojalitet. Bjarte Stubhaug er
leder for Norsk psykiatrisk forening, og overlege
ved Haugesund sjukehus, Helse Fonna HF. 

-Red.

mulig samarbeid både foretakene imellom og med
primærhelsetjenesten. Det er like viktig at det ikke
etableres esoteriske maktstrukturer som skal dik-
tere all forskningsaktivitet, men at de valg som blir
gjort foregår åpent og inkluderende. 

En alvorlig feil som lett kan gjøres ved raske
omlegginger av struktur og driftsformer, er å unn-
late analyse av konsekvensene for tilgrensende fag-
områder. Ved store endringer innen enkelte isoler-
te fagområder, må en vurdere grundig hvordan ar-
beidsforholdene for øvrig endres for de berørte sy-
kehus, og for samarbeidspartnere ellers innen før-
ste- og annenlinjetjenesten. Tar man ikke hensyn
til disse forhold, kan man svekke både behand-
lingstilbud, bevaring av kompetanse og evne til å
ivareta andre lovpålagte oppgaver. Dette gjelder ge-
nerelt, men særlig utsatt er relasjonen mellom de
kliniske fagene og de såkalte medisinske støttefag;
anestesiologi, billeddiagnostiske fag og laboratori-
efagene. 

Det er rimelig å forvente at de regionale foreta-
kene har en strategi for evaluering av de mange
kommende endringer. I denne sammenheng er det
et stort problem at rammebetingelsene kontinuer-
lig endres, både før og under budsjettåret. Da blir
det nemlig meget komplisert både å forutsi de øko-
nomiske konsekvensene av de planlagte endringene,
og å vurdere effekten av dem i ettertid. Dette må
sykehuseier og samfunnet for øvrig ta tilbørlig hen-
syn til. Men de faglige konsekvensene bør være langt
mer oversiktlige. Det må derfor stilles strenge krav
til at de regionale foretakene gjennomfører kvalifi-
serte evalueringer av de endringer som blir
gjennomført.

Særlige hensyn må tas til konsekvensene av å
nedlegge det som i dag er velfungerende avdeling-
er. Intet er mer demotiverende for de ansatte enn
endringer som er rent økonomisk motivert. Slike
tiltak vil også være de som er mest uforståelige og
uakseptable for pasienter og pårørende. De vil i ve-
sentlig grad svekke befolkningens tillit til helse-
foretaksreformen generelt, og eget regionalt helse-
foretak spesielt. Endringer i åpningstider m.v. eller

fordeling av spesialfunksjoner mellom tilsvarende
avdelinger på to geografisk tilgrensende helsefore-
tak vil ha langt lettere for å vinne aksept.

Forslaget til statsbudsjett for  som er lagt
fram, medfører så store innsparingskrav at det fort
vil styre alle endringer. De vil imidlertid bli mar-
kedsført og forsvart ut fra tilgjengelig faglig argu-
mentasjon. Vi må derfor holde hodet kaldt, og
ikke la oss forlede til å tenke at «big always is beau-
tiful». Som faglige premissleverandører må vi ikke
la oss bruke som alibi eller gisler for løsninger som
kun tapper foretakene for ressurser. Endringene må
klart komme pasienter til gode i form av nødven-
dige forbedringer av kompetanse og kapasitet i fag-
miljøene. Effektivitet er en viktig del av kvaliteten
på det samlede helsetjenestetilbudet, men det er li-
kevel bare en av flere viktige deler. De siste års akti-
vitetstall har vist at det har vært et potensiale for
økt produksjon i sykehusene. Nå blir det viktig å
kunne øke kvaliteten også, uten at dette går ut over
kvantitet eller tilgjenglighet. 

Vi trenger derfor en endring i politikken fra eier
nå. Staten har et problem med å kontrollere utgif-
tene til spesialisthelsetjenesten. Men løsningen lig-
ger ikke i en ansvarsfraskrivelse, hvor man i all still-
het snører igjen pengesekken og overlater til de re-
gionale foretakene å drive som best de kan. Det bør
være et tilstrekkelig politisk fundament i Norge til
å utarbeide en mer langsiktig plan for den offentli-
ge sykehusdriften. Den må omfatte nok rom for
investeringer i nye bygg og utstyr. Den må inne-
holde en strategi for å få fram de beste faglige løs-
ningene for en framtidig sykehusstruktur. Og den
må fremme en bredere politisk forståelse for at det
er nødvendig med endringer i sykehusstrukturen,
dersom vi skal få en spesialisthelsetjeneste som gir
oss det rette tilbudet også i fremtiden. 

Men fremfor alt: Aller først må man umiddel-
bart rette opp det inntrykket som nå festner seg
hos alle som er opptatt av norske sykehus: At fore-
taksreformens viktigste formål er å berge balansen
i statsbudsjettet! •





Sykehusdirektøren møter overleger i nokså
spesielle situasjoner, ofte i forhandlinger el-
ler i situasjoner knyttet til økonomi eller

konflikter på en avdeling. Av og til kan det også
hende at man spiser ved legebordet i kantina,
men da tror jeg at samtalen får en litt annen ka-
rakter enn ellers ved dette bordet. Mye av opple-
velsen av overlegene er formidlet gjennom andre;
pasienter, medarbeidere og ledere for å nevne
noen.

Likevel har jeg et bilde av overlegen. Hvordan
er så dette? Jo, overlegen er først og fremst preget
av faglighet, pliktfølelse og anerkjennelse av et
stort ansvar i forhold til pasientene. Men som
gruppe er overlegen konservativ, naiv, isolerende,
redd for lederansvar og uvillig til å gå inn på an-
dre arenaer enn de faglige. Overlegen er opptatt

O V E R L E G E S P E I L E T
Herværende redaktør har tidligere insinuert at profesjo-
nens evne til å plassere seg i en bred sammenheng står
noe tilbake å ønske. Det vil derfor fra tid til annen bli gitt
spalteplass til samarbeidspartnere som overlegestanden
har hyppig kontakt med, for å få en annen speiling enn
den vi greier å gi oss selv. Anders Wahlstedt er påtrop-
pende klinikkdirektør ved psykiatrisk klinikk, Sørlandet Sy-
kehus, men også avtroppende, fargerik sykehusdirektør
etter 12 års tjeneste ved samme sykehus. Før dette har
han meritt både som selvproletarisert bygningsarbeider,
organisasjonspsykolog, og administrasjonssjef i Statens
veivesen i Vest Agder. Hans tale pleier å være ja, ja, eller
nei, nei, og dertil  krydret ad hoc. Vi kan like det, eller ikke.

Kan openberring og visjon blandast med røynsle,
kunnskap, innsikt og faglighet? I sjukehusa: Skjer
omorganiseringa gjennom dei som leder den fag-
lege verksemda? Eller skjer prosessen og endring-
ane i andre rom enn dei faglege?

Mitt inntrykk er at det siste skjer for ofte. At
omorganisering blir modellar på fine lysark og
presentasjonar, meir enn verkelege endringar og
utvikling i det dagleg kliniske, faglege arbeidet.
Altfor ofte har ein oversett ei nødvendig kraft for å
skape endring: Engasjement og eigarskap hos dei
som skal utføre arbeidet, hos dei som forvaltar
kunnskap og kompetanse. Ein må tenne engasje-
ment, ein må skape delaktighet og eigarskap; det
oppstår ikkje i tomrom.

Eigarskap
Vi må kunne kjenne eigarskap til mål, modell,
prosess. Når vi spør oss sjølve om dette er min
veg, mine verdiar, må vi kunne svare: Ja! 

Vi må kunne kjenne etter vår lojalitet: Har vi
størst lojalitet til arbeidsgjevar, modell og økono-
mi? Eller sterkast lojalitet til fag og pasientar, til
vår beste kliniske praksis?

Og like viktig: er det samsvar mellom ansvar
og belastning på eine sida, og mulighet for på-
verknad, for belønning og anerkjennelse på den
andre sida? Lojalitet veks ikkje på steingrunn, den

Et morospeil?
veks og styrkjest med ansvar og gjensidig respekt.

Forankring og fokus for prosessen
Kva har vore viktigast i omorganiseringsproses-
sane: Økonomi, budsjett og kostnadskontroll?
Brukertilfredshet?  Fagleg kvalitet?

Vi må spørje: Har dei nye modellane gjort min
praksis bedre? Får mine pasientar bedre behand-
ling? Blir omorganisering styrt av kvalitet og fag-
lighet? Er prosessen å likne med skiftande vêr og
vindar, med straumar og undervass-skjer? Dei
som lettar sitt faglege anker for tidleg, som har
blikket på dei forførande men akk! så flyktige sky-
er, vil vere sårbare og lett bli offer for straumsjø og
skjer, for fall og forlis.

Framtida
På same måten som dei rodde fjorden og tok bak eit
mèd dei framsynte såg attover til gammal skikk og
sed.

Framsteg skjer oftast ved å utvikle og odle det
ein alt kan. Utvikling handlar ofte om gjere bruk
av røynsle og taus kunnskap. Samstundes må ein
kunne erkjenne at nye tider krev nye løysingar. At
vi må vere i endring. At ingen modellar varer evig.
At vi aldri kan gå tilbake. At vi aldri kan vasse
same elva to gonger.

No, då?
Starte med å erkjenne at organisasjonsmodell og le-
delse skal støtte klinikken; at styre og direktør er
klinikarens tenar og sekretær. Flytte fokus til faglig-
het, faglighet og faglig ledelse. Forstå at beste utvik-
ling skjer gjennom teamprosessar; at slike proses-
sar er dynamiske, ikkje sentralstyrte. Skape større
medverknad frå utøvaren av helsetenestene, frå alle
faggrupper. Medverknad frå dei som møter pasien-
ten i sannhetens øyeblikk, der kvalitet blir opplevd.

Våre leiarar må sikre at fagpersonellet får større
eigarskap til prosess og organisasjon, større sam-
spel, større respekt og lojalitet. Utan å ta med og
integrere den medisinske kompetanse vil ein byggje
på sandgrunn. Det har aldri vore trygt eller varig.

I strevet med å endre, organisere og utvikle vil
det gjelde som ofte elles i livet: Ikkje prøve å ha
alle svar, men å forstå alle spørsmål •

av sitt fag. Profesjonell dyktighet, gjerne innen
en liten kvist av medisintreet, er den viktigste sta-
tusfaktor innad i gruppen. 

Overlegen har en sterk pliktfølelse. Denne
pliktfølelsen gjør at man arbeider mye og tar et
stort personlig ansvar i forhold til den enkelte pa-
sient. Mitt inntrykk er at dette medfører en stor
belastning, men samtidig er det en så viktig bit
av det profesjonelle selvbildet at det er en helt
sentral del av «det å være overlege».

Jeg vet ikke om noen annen yrkesgruppe hvor
personlig ansvar tas så alvorlig som blant overle-
ger. En klok konsulent sa en gang til meg: «Det
er ikke prestene som er Guds stedfortreder på
jorden, det er legene.» Det var positivt ment – i
anerkjennelse av det personlige ansvar som en-
hver lege synes å ta for sine pasienter, og av be-

Bjarte Stubhaug
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oppfatning av kompleksiteten i arbeidet, og min
bruk av psykologspråk vanskeliggjorde vårt ar-
beid. Men overlegenes avvisning, simultane kri-
tikk, og uvilje til å gå inn i noen som helst dialog
om hva dette kunne bli, gjorde fremgang meget
vanskelig. Det var svært forskjellig fra hva jeg
opplevde fra andre yrkesgrupper, og hindret i
lang tid et utviklingsarbeid til pasientenes beste.
(At det i tillegg ga meg en rekke søvnløse netter
hvor jeg, uten å lykkes, prøvde å forstå motstan-
den, hører hjemme i en parentes.) 

Overlegen er preget av en barnslig tro på at au-
toritetene kan ordne alt. Overlegen setter seg ikke
inn i hvordan beslutningsprosesser foregår, og
forventer at avdelingsledere og direktører ordner
opp i ethvert problem som måtte oppstå, forut-
satt at det ikke er av medisinskfaglig karakter, for
da skal de holde seg langt unna. Dette er kon-
fliktskapende. Overlegen tror at DRG-systemer
tas i bruk, eller økonomiske problemer oppstår,
av vond vilje hos direktøren, og ønsker ikke å
delta på den økonomiske arena. Overlegen avvi-
ser derfor for eksempel å ta ansvar for riktig ko-
depraksis – uten å se at dette fratar sykehuset
rettmessige inntekter til pasientenes og de ansat-
tes beste.

Overlegen er isolerende. Man holder seg til
«lege bordet» i kantina og er lite åpen for innspill
fra andre faggrupper. Manglende anerkjennelse
av at utvikling og prosessforbedring i sykehus må
foregå tverrfaglig og i samhandling med alle be-
rørte, preger fortsatt standen. Doktorn vet best,
og de andre må tilpasse seg doktorns forståelse.
Dette fører ofte til altfor enkle forklaringsmodel-
ler på komplekse problemstillinger. Et eksempel
kan være hvorfor man får for mange sårinfeksjo-
ner på et sykehus. Er svaret virkelig så enkelt som
at «alt er ventilasjonsanleggets feil»?

Tendensen til å holde seg for seg selv fører
også til at andre faggrupper får liten anledning til
å øke sin forståelse for problemstillinger der le-
gene faktisk har mye å bidra med. Isolasjon fører
også til at myter om hva andre mener og tenker
ikke lar seg avkrefte, fordi de ikke testes ut i an-
dre miljøer.

«La meg holde på med mitt. Jeg er lege og skal

kun jobbe i forhold til pasientene.» Dette er ikke
sitat fra noen spesiell, men uttrykker langt på vei
hvordan overlegens gruppeadferd oppleves fra di-
rektørens ståsted. Dette fører til at organisasjo-
nen går glipp av vesentlige innspill, og at overle-
gene ikke får korrektiv som de kunne ha god nyt-
te av.    

Det er et faktum at vi ved flere utlysinger av
avdelingslederstillinger ikke har fått noen lege
som søker. Jeg opplever det også som et faktum
at den tradisjonelle legeforståelse av lederrollen
har vært snever, og medført en vegring mot å ta
det fulle ansvaret for den enhet som skal ledes.
Det nytter ikke å hevde at overlegen er den natur-
lige leder i helsevesenet når vedkommende ikke
er villig til å ta det fulle lederansvaret, eller sko-
lere seg til å ta det.

Det ovenforstående er ikke skrevet av en per-
son full av hat, edder og galle i forhold til overle-
gene. Jeg har personlig det aller beste forhold til
overlegene i Kristiansand (i alle fall opplever jeg
det slik), jeg har stor respekt for det arbeid de ut-
fører og for de belastninger det medfører. Indivi-
dene er selvsagt like ulike som i enhver annen yr-
kesgruppe og drevet av et ønske om å gjøre en
best mulig jobb. Med dette har jeg prøvd å få
frem noen trekk jeg syns preger gruppen. Mitt
ønske er at man kan bruke mine tanker som et
speil, kanskje som et morospeil, men likevel se
om det er noe her som kan være verdt å tenke på.

Jeg ønsker overleger som bruker sin kunnskap
og klokskap på andre arenaer enn de rent faglige.
Jeg ønsker overleger som deler sin kunnskap og
tydelig anerkjenner andres kompetanse. Jeg øn-
sker overleger som er åpne for impulser fra om-
verdenen, også når disse er rettet inn mot helse-
tjenesten. Jeg ønsker overleger som skolerer seg i
ledelse, og tar ledelse på alvor. Jeg ønsker overle-
ger som aksepterer å bli ledet av andre yrkesgrup-
per også. Og jeg ønsker overleger som fortsetter
å ta ansvar og ikke lar seg proletarisere i negativ
forstand •

lastningen ved å ta beslutninger som gjelder liv
og død. Jeg opplever overlegens erkjennelse av an-
svar som en veldig styrke i yrkesgruppen, som
andre profesjoner kunne lære mye av. Men hvis
det personlige ansvar oppleves sterkt kan det føre
til at man får nok med den faglige arena, i hvert
fall i arbeidstiden. Å åpne dører til andre rom,
impulser fra andre faggrupper, byråkrater, eiere,
politikere og andre, tror jeg kunne bidra til en
lettere hverdag.

Alt var meget bedre før, og enhver endring
som er initiert av andre enn overlegen er til det
verre. Min erfaring er at overlegen ønsker å be-
skytte seg mot den ubehagelige omverdenen ved
å holde fast ved ting slik de er. Nye innspill mot-
tas med mistenksomhet og motvilje. Et selvopp-
levd eksempel på dette er det vi opplevde tidlig
på -tallet da vi begynte å snakke om å innføre
mer systematisk kvalitetsarbeid, total kvalitetsle-
delse og kontinuerlig forbedring. Jeg vet at min
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Der kan være ulike grunner til samhand-
lingsproblemer mellom . og . linjetje-
nesten. Spesialisttjenesten har en hierar-

kisk struktur med liten demokratisk innflytelse,
den er statlig eid. Kommunehelsetjenesten har
tradisjonelt en lokalpolitisk og mer markedsori-
entert forankring. Styrings- og finansieringssyste-
mene er forskjellige, og noen vil finne kulturelle
ulikheter mellom nivåene. Det statusbærende sys-
tem i helseforetak kan ses på som reduksjonistisk
fragmentering, mens kommunehelsetjenestens
ideologiske bærebjelke er holistisk tilnærming.
Sykehusreformen har i liten grad endret dette.
Selv om betydning av samhandling nevnes i hel-
seforetakenes styringsdokumenter, mangler kon-
krete forslag, enn si praktisk implementering.  

Mange sykehuskolleger kjenner på frustrasjo-
ner i yrkeshverdagen; trange budsjetter, økende
byråkrati, avmakt, overbelegg og en jevnt økende
strøm av henvisninger og pasienter. Det kan da
være naturlig å trekke seg inn i stadig snevrere spe-
sialområder, både av hensyn til fagligheten, og for
å skjerme seg. En defensiv rolle er imidlertid lite
egnet til å hjelpe oss videre. De mange aspekter av
dårlig kapasitet løses ikke ved fokus på isolerte
flaskehalser innad i systemet, men ved målrettet
arbeid med helhetlige pasientforløp. Økt komp-
leksitet rundt pasientene krever fokus på kom-
munikasjon og samarbeid.

De siste  år er det i Norge gjennomført en

rekke prosjekter for å bely-
se dette, og anvise løsning-
er. Et av de mest virk-
somme tiltak har vært
praksiskonsulentordning-
en (PKO). Den hadde ut-
spring i Danmark hvor nå
over  % av alle danske
sykehusavdelinger og  %
av alle danske allmennleger deltar. Fra  har vi
hatt en slik ordning ved Sentralsjukehuset i Ro-
galand. På tross av noe initial skepsis fra sykehus-
legene er den nå veletablert og fungerer godt. Sy-
kehuset har innsett relevansen av å se på helhetli-
ge pasientforløp for å definere arbeidsdelingen
mellom første- og andre linjetjenesten klarere. 

Hva er praksiskonsulentordningen ?
PKO ble opprinnelig startet som et prosjekt i
samarbeid mellom SIR, Rogaland legeforening
og Rogaland fylkeskommune ved fylkeshelsesje-
fen.  Ordningen har fra  hørt direkte inn
under administrerende direktør gjennom Avde-
ling for fag- og foretaksutvikling der både fagsjef
for medisin/forskning og fagsjef for pasientlogis-
tikk sitter. PKO finansieres av sykehuset med et
eget budsjett, sykehuset kjøper altså allmenn-
praktikertimer. Ordningens fundament er et
nettverk av allmennleger deltidsansatt i sykehu-
set i stillingsbrøker som kan variere fra en til fire

Døråpner til en 
annen arena
Praksiskonsulentordningen ved 
Sentralsjukehuset i Rogaland (SiR).

Allmennpraktiserende legers forening ved Karin Frydenberg og Pernille Nylehn hadde nylig et
innlegg i Tidsskrift for Den norske lægeforening, hvor ønske om og behov for praksiskonsulen-
ter ved alle norske sykehus ble skissert. Det er betimelig at sykehuslegene tar opp hansken. 

dager per måned. Konsulentene er lønnet av sy-
kehuset. Ved hvert sykehus er det en praksiskoor-
dinator, også allmennlege, som sammen med en
av sykehusets overleger er «døråpner» til avdeling-
er og seksjoner, og som er ansvarlig for å lede nett-
verket i samarbeid med sykehusledelsen. Praksis-
konsulenten vil sammen med avdelingsoverlegen
se på henvisningspraksis, epikrisekvalitet, kartleg-
ging/vurdering av pasientforløp innen utvalgte
problemstillinger/diagnoser, retningslinjer for ut-
redning, behandling og oppfølging. I forbindelse
med dette har vi etterhvert fått god erfaring med
tverrfaglig audit som et enkelt og nyttig verktøy. 

Visse forutsetninger må være tilstede for at
PKO skal fungere: Legene i nettverket skal være
voksne, erfarne, uredde allmennpraktikere med
interesse for samhandling mellom sykehus og all-
mennpraksis. Sykehusavdelingene må på sin side
være åpne for nye erkjennelser og forbedringer
gjennom ordningen. PKO arbeider for at ressur-
ser distribueres optimalt slik at første og andre lin-

je fordeler et felles ansvar for utredning, behand-
ling og oppfølging på en hensiktsmessig måte.
«Praksisnytt» er et nyhetsbrev som sendes til alle
allmennpraktikere i sykehusområdet; her har det
kommet ut mye matnyttig informasjon. Vi føler
administrasjonen på sykehuset støtter arbeidet og
ser poenget med helseforetakets nytte av det. På
regionsnivå er man positiv i ord og tale, men det
skjer lite konkret derfra.

Vi hører gjerne at pasienten opplever sine syk-
domsforløp som reiser mellom øyer der fergene
ofte er forsinket, har manglende kapasitet, eller er
innstilt uten videre. Men pasienter og samfunn
forventer at vi koordinerer utrednings-, behand-
lings- og omsorgsprosesser med høy kvalitet på
logistikk og kommunikasjon. Praksiskonsulent-
ordningen er et hensiktsmessig verktøy i dette ar-
beidet. Det er ønskelig at sykehuskolleger og av-
delinger oppdager nytten av en slik ordning for
egen del, og at helseforetakene aktivt støtter ar-
beidet •

Ståle Barstad



 

Dette var det første av Of-seminarene i høst
med denne tittel, myntet først og fremst på le-
geledere i Helseregion Øst; i alt hadde det meldt
seg 25 til seminaret. De øvrige seminarer er la-
get over samme lest, tilpasset de øvrige helsere-
gioner, og arrangeres utover høsten. 

Først ut var administrerende direktør i Helse Øst,
Tor Berge. Hans ord om aktuelle utfordringer i
Helse Øst var knapt overraskende. Likevel ble man
tilført nyttig innsikt i nyanser av pro et kontra på
høyeste regionale nivå. Denne vennlige mann står
i praksis for den kanskje tydeligste sentralstyring
av en norsk helseregion. Budskapet om at peng-
ene setter de brutale grenser, ble framsatt med et
mildt smil, neppe upåvirket av stoltheten over et
driftsresultat uten røde tall. På økonomiske pre-
misser kan vi glede oss med ham over at regionen,
som dekker  % av landets befolkning, har 

millioner kroner å gå på, mens Helse Sør og Helse
Midt-Norge, som hver dekker  %, må knipe
inn henholdsvis  og  millioner i driftsmid-
ler fra og med neste år.

Premissene for helsereformen var ellers vel-
kjente; administrative ledere manglet legitimitet,
den politiske ledelse grep ikke problemene og de
medisinsk ansvarlige styrte ressursbruken uten å
ta helhetsansvar. Et økende gap mellom det tek-
nisk og økonomisk mulige, ga velbegrunnet frykt

for at spesialisthelsetjenesten ville kvele seg selv.
Økonomisk målsetting og bestillingen i de nye
helselover bidro til den videre strategi: Man øn-
sket en bro mellom administrativ og helsefaglig
ledelse, bygget på tillit. 

På denne bakgrunn ble en rekke momenter belyst.
En liste over prioriterte oppgaver innen foreta-
kenes primære oppgaver brakte lite nytt. Den
kommende struktur med geografisk overgripende
kliniske enheter er heller ingen ny tanke, selv om
mange er spent på det praktiske resultatet. Kan-
skje blir det ikke særlig merkbart for pasientene,
siden geografiske opptaksområder skal videreføres.
Andre lovpålagte oppgaver, som utdanning og
forskning ble nevnt som gode forsetter. En inter-
essant erfaring er at styringsparametre må velges
med omhu fordi de virker - slik eksemplet med
ventelister viser. Berge slo fast at reduserte vente-
lister viste at den nye styringsstruktur har gitt økt
tilgjengelighet – enkelte i salen betvilte dog denne
årsakssammenheng. De ble ikke heftig tilbakevist.
På spørsmål om positiv erfaring med styrings-
strukturen, var svaret at man var blitt mer ved-
taksfør enn i det fylkeskommunale forvaltningssy-
stem. Og det er sikkert en god begynnelse, selv om
mange følte at gevinsten så langt var litt knapp.

Berges perspektiv på aksen helseregion – syke-
huseier – Storting ga anledning til fortsatt poli-

Redaktørens blikk på Overlegeforeningens seminar for avdelingsledere
  .  . 

Kvaliteten på helsereformen
etter halvannet år

tisk undring. Punktvis kan en nevne den gåteful-
le konstellasjon av økonomisk behov for lavere
aktivitet, satt opp mot økende innvilgning av
privat virksomhet. Selv om Berge eksplisitt ikke
framførte kritikk av sykehusfinansieringen, er ei-
ers utydelige fordeling av ansvar godt synlig. Be-
hovet for en komplisert vev av faglige og admi-
nistrative grep, blir vanskelig å tilfredsstille når
sykehuseier ikke greier å tydeliggjøre dette ansva-
ret. Helse Øst sliter med manglende ressurser til
omstilling, manglende åpningsbalanse, og et so-
lid etterslep på  mrd til vedlikehold. På toppen
av dette må det gjøres prioriteringer innen pasi-
entbehandling, og dernest, mye vanskeligere, en
rasjonering av tjenestene. I denne sammenheng er
det problematisk at Stortinget synes å ha en an-
nen oppfatning enn samfunnet for øvrig, slik hel-
seministerens famøse brev om å redusere akti-
viteten viste i sommer.

Hva gjelder strategi har man sett faren for å
gape over mer enn man kan svelge. På bakgrunn
av et kortfattet overordnet strategidokument er
fem fokusområder definert; pasientbehandling,
kvalitet, organisasjon/ledelse, kompetanse og res-
sursutnyttelse/fordeling. For hvert av disse er det
valgt tre ulike problemstillinger som det skal ar-
beides aktivt med. Prosessen knyttes opp mot sy-
kehuseier ved årlig tilbakemelding i form av års-
beretning, budsjett og et plandokument. En mer-

ker seg Berges kompromissløse holdning til pro-
sessens forankring innad i organisasjonen: Ver-
ken årsberetning, budsjett eller plandokument
kan baseres på isolert administrativ kompetanse,
dette må gjøres av strateger med faglig innsikt.

Endelig hadde den administrerende direktør
noen ord om ledelse til foreningens medlemmer.
For det første er det trolig en betryggelse for pasi-
entene at han syntes ledernes fokus var rettet for
mye oppover. Videre dreide ledelse seg om å få
ting til å skje gjennom andre – ved målrettet sty-
ring må målene settes i fellesskap med de ansatte.
Leger burde ville dette, var budskapet; og deretter
– ledelse er en væremåte, basert på holdninger og
personlige egenskaper.   Motsetningen mellom et
filosofisk og et økonomisk verdisyn kan løses
gjennom lederskap basert på et verdisett, der be-
grepene visjon, målsetting og verdi biter hveran-
dre i halen. Men så var altså foredraget slutt. Som
vanlig, ifølge herværende redaktør.

Etter dette hersket det en viss forventning til
hvorvidt helsereformen var blitt en faglig reform.
Jørgen Jørgensen er formann i Dnlf ’s spesialitets-
råd, og hadde lagt ned et stort arbeid i å studere
et formelt grunnlagsmateriale, så vel som i å lage
mange slides med beskrivelse av grunnlagsmate-
rialet, målsetting, og reformens elementer inklu-
dert virkemidler og mulige negative og positive

Legeforeningen støttet reformen fordi den skulle gi foretakene frihet under
ansvar. Men har dette fungert, og har foreningen fulgt med underveis?



 

konsekvenser, og funksjonsfordelinger. Men kon-
klusjonen ble at et svar på oppgaven var vanskelig
å gi. Herværende redaktør var neppe alene om å
oppfatte ham som noe beklemt over at det var
umulig å oppfatte Dnlf ’s syn og innvirkning på
faglighetens posisjon i helsereformen. Mange satt
igjen med et inntrykk av at svaret på oppgaven til
slutt var et usagt, rungende nei, og at foreningen
kan ha sovet i timen.

I det følgende innlegg belyste Bente Mik-
kelsen, viseadministrerende direktør i Helse Øst,
samme problematikk. For nytilkomne medlem-
mer oppsummeres det at hun ledet Of inntil for
knapt to år siden. Hun grep straks tråden og var
ikke i tvil om at Legeforeningen hadde vært «re-
lativt usynlig» i forhold til helsereformen som en
faglig reform, og at forbindelsen til spesialfor-
eningene sto langt tilbake å ønske. 

Ellers kom hun på arbeidsgivers premisser ikke
så mye lenger enn foregående taler gjorde på Le-
geforeningens. Hun definerte faglig utvikling
under punktet respekt i foretakets verdigrunnlag,
men viste ikke noen ny konsekvens av det. I sine
betraktninger over styringsverktøy oppsummerte
hun at å styre etter ventelister ga økt produksjon,
og økte utgifter – men pasientene var i hvertfall
kommet i fokus. At sykehuseiers styringsdoku-
ment på  punkter er supplert med ytterligere
 som viser Helse Østs mål og strategier, er ut-
trykk for en utmerket intensjon, men framsto hel-

ler ikke som noen bærebjelke for reformens fag-
lighet. Regionen har gjort strategiske forbedring-
er innen intensivmedisin og cardiologi, mens fem
psykiatriprosjekter fortsatt står i stampe.

Avslutningsvis havnet Bente Mikkelsen i fram-
tiden, den ultimate innrømmelse av at også denne
besvarelsen var et polstret nei: Vi må bruke faget
når vi skal standardisere pasienttilbudet. På bak-
grunn av god organisering og drift i den nye or-
ganisasjon, blir det betimelige spørsmål hvilke vir-
kemidler vi har faglig. Og til slutt: Reformen er
faglig fordi den gir ansvar til dem som driver fag. I
ettertid har det slått herværende redaktør at det
manglet kommentarer fra salen til at dette dreier
seg om et nytt ansvar i tillegg til det vi utvilsomt
alltid har hatt, og skal ha - det oppsto heller ingen
diskusjon om problemer rundt yrkesetikk, verdi-
grunnlag, kultur og lojalitet som dette nye ansvar
kunne tenkes å medføre.

Tone Dorthe Sletten leder Ylf ’s lederutvalg og
var siste taler om emnet. Fra sin arbeidsgiver, St.
Olavs Hospital, opplevde hun høy prioritering av
kurs, kongresser, og undervisningsoppdrag. Hun
satte likevel søkelyset på helseforetakenes hold-
ninger til industri og utstyrsleverandører, og ad-
varte mot regionale alternativer til spesialistut-
dannelse – i vårt lille land skal vi ikke gi slipp på
nasjonale standarder.

I den påfølgende diskusjon satt blant annet
Jørgen Jørgensen et ubønnhørlig fokus på Lege-

foreningens rolle i å vareta fagligheten i sykehus-
reformen. Hvem skal nå gripe saken og føre den
videre, er det Overlegeforeningen? Burde det gå
et referat fra møtet til sentralstyret? Hvem tar an-
svar for at spesialforeningene kommer inn i ar-
beidet? Her vifter løse tråder i vinden.

Per Bleikelia er viseadministerende direktør ved
Det norske Radiumhospital. Hans innlegg belys-
te hvordan ledelsesvisjoner synliggjøres i det dag-
lige arbeid. Utgangspunkt var igjen det fylkes-
kommunale systemets sviktende styringsstruktur.
Den gode ledelsesvisjon er på denne bakgrunn å
dreie kulturen fra krisemaksimering til kollektiv
problemløsning. For å komme dit må strategisk
ledelse skilles fra operativ ledelse. Dernest må
samhandling komme i stand mellom de ulike le-
delsesledd, og endelig må foretakets langsiktige vi-
sjoner og mål synliggjøres, spisses og kommuni-
seres.

I det aktuelle forum av lavere ledere var det na-
turlig at mye vekt ble lagt på det siste. Bleikelia
brukte det meste av sitt innlegg til å beskrive vir-
kemiddelet «ledelseskontrakt» – et supplement til
arbeidsavtale, og i praksis en funksjonskontrakt
som klargjør lederens funksjon og forpliktelser.
Her skal så vel nasjonale som regionale og lokale
visjoner, målsettinger og ambisjoner gjenspeiles.
Lederkontrakter er i økende bruk ved Bleikelias
foretak. De fornyes årlig og kan gjerne betraktes

som en formalisert, gjennomarbeidet medarbei-
dersamtale.

Ledelseskontrakten kan også sees på som et sett
med nokså stramme, selvpålagte krav heftet ved
de fleste styringselementer. Det kan dreie seg om
samsvar mellom budsjett og aktivitetsforventning,
å oppnå et produksjonsvolum på forskning i av-
delingen – eller om etablering av ny virksomhet,
dokumentasjon av medarbeidertilfredshet, gjen-
nomføring av medarbeidersamtaler, reduksjon av
forventet sykefravær, planlegging og gjennomfø-
ring av avdelingens kurs- og reisevirsomhet. I
Bleikelias konsept inngikk også oppfyllelse av krav
til brannsikkerhet, krav til regelmessig revisjon av
styringsparametre, rapporteringsplikt til avtalte
tidspunkter, unntak fra arbeidstidsbestemmelsene
i Arbeidsmiljøloven (hjemlet i § 41) og endelig en
klausul om at manglende måloppnåelse kan med-
føre omplassering.

Ikke udelt sjarmerende, men foredragsholde-
rens engasjement hevet inntrykket. Og avslut-
ningen som oppsummerte suksessfaktorene,
understreket at meningen er god; det gjelder å ut-
vikle administrasjonens rolle som støttespiller, å gi
prestasjonsrettet lederlønn, dyrke kjernevirksom-
heten, sørge for at ledelseskontrakten er gjensidig
forpliktende, og forene faglig ekspertise, ledelse og
administrasjon •

- RED

Jørgen Jørgensen Tone Dorthe Sletten Tor Berge Bente Mikelsen Per Bleikelia



 

med hjertelag for hammer og sag bør studere him-
lingene i annen etasje, og byggeskikk og hånd-
verksmessig utførelse i sin alminnelighet; her lig-
ger et hav av tradisjon, yrkesstolthet og ikke så lite
kjærlighet til faget. Og for oss med sans for grunn-
fjell: Stein i flere gulv, i elegante ildsteder og ikke
minst i kulverten som forbinder hytta med selve
hotellet der gjestene innkvarteres i nærmeste fløy. I
dette estetiske konsept er all nødvendig teknologi
diskret skjult; fem møterom med kapasitet til alt
fra  til  personer har alle elektroniske facilite-
ter. Kombinert frokost- og kreativt selvbetjenings-
kjøkken står klart for dem som foretrekker å kom-
me seg til hektene på den måten. 

Men først og fremst er det atmosfære. Av flere
rosiner i denne fete pølsen falt «Overlegens» ut-
sendte for vinkjelleren og det tilstøtende Chambre
séparée med spiseplass til  –  personer, der den
grove bordplaten rett og slett er endestykket av et

Et bærekraftsenter er hva man behøver når
staben må regenerere sin entusiasme og sitt
pågangsmot, det vil si når bedriften må for-

nye sin menneskelige bærekraft. Måtte opplad-
ning av batterier kreve det, kan man gjerne isolere
seg her – og valse rundt i slåbrok og tøfler, alldeles
adskilt fra det offentlige rom. Til dette har man la-
get et lekkert konsept; det trengs for å konkurrere
med svenske jaktslott og hva markedet ellers tilbyr
til slikt bruk. Det dreier seg om en nett liten tøm-
merhytte på  kvm fordelt på tre plan, tankene
går til det første Soria Moria som hadde sin stor-

hetstid i begynnelsen av forrige århundre.
Den første opplevelse ligger i å nærme seg, og

tre inn. Et røslig hus i grovt laftetømmer. Et inn-
gangsparti gir innrykk av å være stavbygget. En
stor hall, dunkel kanskje bare nå før åpningen,
med tjæreduft så man hensettes til folkemuseet –
om Fridtjof Nansen dukket opp øverst i trappen,
ville det føles helt naturlig. Etter hvert som øyne-
ne venner seg til halvlyset dukker Theodor Kit-
telsens bilder opp på alle vegger. Videre innover
til lyse oppholdsrom i nøkternt eksklusiv bonde-
romantikk. Enhver ortoped eller hvem som helst

Soria Moria, Legeforeningens kurs- og konferansesenter, har utvidet sine fasiliteter. En
synlig stolt administrerende direktør, Hans Christian Bestum, guidet Of ’s sekretariat
rundt i bygningen en dag i slutten av september like før åpningen, mens Dnlf ’s sentral-
styre prøvekjørte et av møtelokalene og profesjonelle fotografer forberedte markedsføring.
«Overlegen’s» utsendte var med og lot seg sjarmere.

ET BÆREKRAFTSENTER
– tilvekst på SORIA MORIA

enormt vinfat. Når man kommer direkte fra inn-
sparinger i helsevesenet og møter direktøren for
Bærekraftsenteret på denne måten, er man nødt
til å reflektere – enda en gang – over at vår sektor
så sjelden tar verdien av kreativ yrkesutøvelse inn
over seg. 

Nåvel, sikkert ikke billig å bygge, dette. Og når
det gjelder anvendelse, mistenker man at bære-
kraften må være nokså god, også før man kan skri-
ve kontrakt som bruker. Dødelige overleger vil tro
at man neppe kommer hit på ordentlig før det of-
fentlige helsevesen har sluttet å sprelle i garnet, og
vi jobber unormert tid med privat inntjening. Da
er det fortrøstningsfullt å høre Bestum fortelle om
pensjonsprisene som bare er moderat større enn
vanlige hotellpriser, og at dette er innen rekkevid-
de, også for foreningen med sitt interne og ekster-
ne nettverk •
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