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At sentrale ledere ved noen helsefore-
tak har våget ytre seg om budsjettene 
gir kanskje grunn til optimisme? Terje 
Varberg som styreleder i Helse Vest, 
Herlof Nilssen som direktør i samme 
og Nils Kvernmo, nå avgått direktør for 
St. Olavs Hospital, har tonet flagg i 
diskusjonen om helsebudsjetter. De 
sier at rammene ikke harmonerer med 
oppgavene, kort og greit. Det er egent-
lig litt oppsiktsvekkende at så sentrale 
lederskikkelser nå bekrefter det som 
over lang tid har kommet fra «dypet»  
i foretakene. Hittil har beklagelsene 
over stramme budsjetter fra fagfolk 
blitt møtt av politikere og myndighet 
med at vi bare må «finne en annen 
måte å løse oppgavene på» - for bud-
sjettet er en absolutt størrelse som ikke 
er til diskusjon. Det har vært stille fra 
våre ledere, forståelig nok, som har 
klatret opp på en styreleder- eller 
 direktørstol. Deres mandat er klart  
og lojalitet til oppgaven naturgitt.

Da er det gledelig å få medhold fra 
den kanten – vi har altså ikke vært helt 
på jordet? Det er grunn til å anerkjenne 
sivilt mot hos dem som stikker haken 
frem på den måten – det er på sin  
plass med honnør til hver den som i  
sin direktørstol gir uttrykk for det,  
- når man oppriktig ser at oppgavene 
ikke kan løses innenfor rammene som 
gis. Det tar tid å oppnå forståelse for at 
det faktisk er et misforhold, og senere 
oppnå justering av rammen. Det går 

imidlertid ganske sikkert raskere 
 dersom RHF-enes øverste ledere ikke 
forblir tause, men også kommer på 
arenaen; så lenge vi på gulvet klager 
alene, er vi bare endringsuvillige - uten 
innsikt i de nødvendige endringene 
som ligger foran oss og er bare opptatt 
av «vårt eget». 

Respekten for budsjett og rammer 
skal være vår første plikt – det er den 
katekismus vi må terpe. Den religiøse 
allegori er valgt, fordi det oppleves 
som om selve budsjettoppfyllelsen har 
fått en dogmatisk karakter. Likt et 
presteskap forholder helseledelsen seg 
med større letthet tro til et budsjett for 
dets egets skyld, enn menighetslemmene 
(les helsearbeiderne) som gripes av 
anfektelser i møtet med virkeligheten. 
Noen ganger er det botsøvelser og 
veiledning som skal til – andre ganger 
er det faktisk på tide å gå tilbake til 
«grunnteksten» for å finne tilbake til 
den opprinnelige meningen –  virk-
somhetens ide. Det var ikke først og 
fremst å «komme i mål med budsjet-
tet» – et forslag til hvordan inntekter 
og utgifter vil forholde seg kommende 
år – men å yte befolkningen den best 
mulige helsetjeneste og å utvikle denne 
med kvalitet og sikkerhet for øyet 
 kontinuerlig. Nå kommer budsjettet 
først – det kan bekreftes ved at bud-
sjettunderskudd regelmessig får 
 medføre investeringsstopp midt i  
året med utsettelse av nødvendige 

anskaffelser - man går på akkord  
både med sikkerhet og kvalitet på 
 budsjettets alter. Kolleger og andre 
som jobber direkte med pasienter vet 
at det er sant. Fag trumfes av budsjett 
– enda man ellers snakker om «Visjon 
for virksomheten» og «Etisk forankring»; 
i disse heter det ikke i noe foretak at 
«Økonomi kommer foran alt» – det 
skulle tatt seg ut.

Vi feiret Luther i 2017 – som kom  
i anfektelser over sine foresattes 
 kremmerånd – og opptok intense  
 studier i sitt klosterkammer i Witten-
berg. Disse munnet ut i en «klarhet»  
og reformulering av kloster og kirkeliv 
gjennom Reformasjonen. Det skulle 
ikke være nødvendig med rystelser av 
slike historiske dimensjoner – men, 
hvor er vår Augustinermunk? 

Luthers opprør fikk kraft til sin for-
maning om ny retning, fordi det allerede 
var opprør på gang i tiden – den forut-
setningen synes også å være tilstede i 
vår sektor. Han var selv klerikal og 
ønsket primært å bevare sin institu-
sjon, men da han ikke ble møtt med 
den forståelse han forventet – var det 
«Glowes off» - og reformasjonen var  
et faktum. Hvem tar oppgaven blant 
våre helseledere? Varberg, Nilsen og 
Kvernmo er jo allerede i siget.  •

Kjære kolleger 



4 OVERLEGEN 2-2018

Av Overlegeforeningens leder Jon Helle

Foto: T
hom

as B
arstad E

ckhoff

››

   OVERLEGENES
NØKKELROLLER

Overlegenes nøkkelroller
Overlegene er grunnfjellet sykehusene. Det bør eier og arbeidsgiverne
i større grad ta høyde for fremover.

Overlegene er først og fremst spesia-
lister som med sin kompetanse, 

brede erfaring og godt utviklete kliniske 
skjønn har, og tar, mye ansvar. Uten dem, 
ingen spesialisthelsetjeneste. Store og 
små sykehus må først og fremst sikre at 
de har tilstrekkelig spesialistkompe-
tanse til de mange oppgavene for pasi-
enter, fag og helsepersonell. 

Overlegene har erfaring nok til å se 
at alt henger sammen med alt. De vet 
at de er brikker i et stort puslespill der 
de er helt avgjørende for at bildet skal 
gå opp. De ser det er overordnede 
 rammer som Stortinget setter, men 
leter etter muligheter. De tar et ansvar 
for en helhet, prøver å se andres  
behov og tar nødvendige hensyn, 
 fremsnakker gjerne godt merkantilt 
personale, sykepleiere og andre. 

De stiller opp når det er behov, 
 bruker mye tid i sykehus og er ofte 
flinke til å se hull og forhold det er 
nødvendig å gripe inn overfor, gjerne 
før andre. 

De representerer en trygghet for 
mange, ikke minst når det blir vanske-
lig, både faglig og ellers. Jeg husker i 
respekt blant annet den erfarne 
 kirurgen på Sarpsborg sykehus i min 
turnustid. Da opererende lege fikk 
problem, ble vedkommende kalt på. 
Rolig kom han skridende inn. Da 
 kunne alle puste lettet ut. Etter noen 
mindre grep i operasjonsfeltet hadde 
han løst problemet og kunne gå ut.

Slike bilder eller forventningene tror 
jeg mange har til overlegerollen, både 
overlegene selv og andre.

Tidligere var legens makt og auto-
nomi i sykehus større enn i dag. Den 
medisinske kunnskapen har utviklet 
seg enormt og det er bra man har 
 bedre systemer for å sikre kvalitet. Nå 
har pendelen svingt for mye i motsatt 
retning. Altfor mange ganger opplever 
overlegen seg som brikker i andres 
spill. Foretaksreformen har i stor grad 
blitt brukt til å sikre makt i styrings-
linjen for å få kontroll med utgifter. 
Modellen har ikke blitt brukt slik 
 daværende helseminister Tore Tønne 
tenkte seg. 

Rambøll-undersøkelsen om situa-
sjonen i sykehus, som Legeforeningen 
initierte, viser at medbestemmelsen i 

norske sykehus er påfallende lav 
 sammenlignet med andre bransjer. 
Den viser dessuten at troen er slående 
liten på at sykehusene er på vei til å  
bli et bedre sted å være for både 
 pasientene og ansatte. Slik kan det  
ikke fortsette.

Mange overleger roper ikke så lett  
og høyt om egne hverdagsutfordringer. 
De svelger unna stadig flere oppgaver 
og høyere arbeidspress. De liker jobben 
og tar ansvar for pasientene sine. Men, 
de liker ikke det de ser. 

Med ny spesialistutdanning får over-
legen flere oppgaver, både av klinisk 
art og med veiledning og supervisjon.

Alle er avhengig av at overlegene 
utfyller sine roller. 

Det kan virke som om overlegene blir 
tatt for gitt. De bare er der og stiller 
opp. Og som det ellers er kommentert 
på i dette nummer av Overlegen, er ei 
heller seniortiltak særlig høyt på dags-
orden hos arbeidsgiverne.

Yngre leger har fått mye oppmerk-
somhet og drahjelp, også fra overlegene, 
til blant annet faste stillinger og vakt-
fritak for gravide i tredje trimester. Nå 
er det fastlegene vi med rette støtter i 
deres kamp for bedre rekruttering.

Jeg sier ofte, gjerne litt overoptimis-
tisk, at livet er ikke bare gull og grønne 
skoger, men også en dans på roser. I 
fullt alvor kan jeg si: Uten gode og 
lojale overleger med rammer til å gjøre 
en god jobb blir det verken grønne 
skoger, roser eller gull i norske syke-
hus. 

God sommer!
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Ofs landsrådsmøte 2017 vedtok i forbindelse med behandling av budsjett for 2018 å øremerke  
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etterutdanning for leger i lederstillinger.

•  Totalbeløpet for den enkelte søker er begrenset oppad til kr. 40.000,- i dokumenterte utgifter.
•  Stipendet skal primært dekke kostnader/utgifter til selve lederkurset. Utgifter til datautstyr og bredbånd/

nettilgang dekkes ikke. Søknad om dekning av eventuelle reiseutgifter og hotell, må skje på grunnlag av 
dokumenterte faktiske kostnader.

Mottak av stipend forutsetter
• Bekreftelse på gjennomført kurs/utdanning.
• Innsendelse av utfylt sluttrapport i samsvar med sluttrapportmal.
•  Utgifter må dokumenteres med originalbilag. Disse originalbilagene skal først oversendes  

etter at utdanningen er sluttført.
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Status presens
Den demografiske utviklingen kombi-
nert med nye behandlingsmetoder 
skaper utfordringer. Foreløpig har 
spesialisthelsetjenesten stort sett klart 
å levere, men det blir stadig vanskelig ere 
å finne nye tiltak for å øke aktiviteten 
innenfor de økonomiske rammene. 
Idetørken begynner nå å gjøre seg 
gjeldende. Vi ser mange eksempler på 
hvordan krav til forløpstider, standard-
iserte forløp, endringer i pasientrettig-
hetsloven og innføring av fritt behand-
lingsvalg øker kravene til aktivitet. 
Geir Jacobsen beskrev nylig i Tids-
skrift for Den Norske Legeforening 
hvordan pasientorganisasjoner, leger 
og industrien hver på sin måte taler for 
sin syke mor, og politikerne følger opp 
med nye krav som skal etterkommes 
gjennom effektivisering. For oss som 
skal lede de kliniske enhetene skaper 
dette utfordringer.

Nye behandlingsmuligheter med-
fører mer kompleks diagnostikk og  
nye behandlingsmetoder, men finan-
sieringen følger ikke etter. Vi må da 
prioritere for å holde budsjettet, men 
prioritering betyr at noen pasient-
kategorier flyttes frem i køen på be-
kostning av andre. Det danner seg  
etter hvert et bilde av en utvikling hvor 
desibelmetoden ser ut til å vinne over 
metodevurderinger.

Dette sliter på de ansatte, for uansett 
hvor raskt og effektivt de arbeider må 
man som leder forsøke å motivere til 
enda høyere ytelse uten at man har 
definert et endelig mål. Hvor grensen 
går mellom effektivitet og forsvarlig-
het er heller ikke definert. Når nøkkel-
personell går lei av å påpeke at de ikke 
klarer å levere og går over til privat 
virksomhet, blir situasjonen svært van-
skelig. I mellomtiden øker antallet 
avviksmeldinger relatert til forsinket 
diagnostikk. Løsningen blir å kjøpe 
flere tjenester fra private aktører 
 samtidig som man kommer i Fylkes-

Utilstrekkelige finansieringsordninger 
for spesialisthelsetjenesten

Gjennom flere år har effektivisering og aktivitetsvekst vært det viktigste virkemiddelet for  
å tette gapet mellom det spesialisthelsetjenesten kan klare å levere og de krav som stilles.  
Hva blir konsekvensene av dette? Vi styrer i svært liten grad inntekter, volum og utgifter  
på avdelings nivå. Nye ideer rundt styring og finansiering som både bidrar til effektiv drift  
og bedre opp gavefordeling må vurderes. Myndighetene må også fordele pengene på en  
annen måte i statsbudsjettet. Hvordan skal vi få politikerne til å forstå dette før vi ender  
opp med en markert todeling av vårt helsevesen?

    Av Edmund Søvik,  
Klinikksjef / Overlege, 
Klinikk for bildediagnostikk,  
St. Olavs hospital

Om forfatteren:
- HTV YLF DNR 1990-93
-  Klinikktillitsvalgt Of Ullevål  

1998-2001 
-  HTV Of Ullevål Universitets-

sykehus 2002-2004 
-  Sittet i styret i Oslo Legeforening 

og Ullevål sykehus Klinikktillits-
valgt Of St. Olavs hospital 2006-
2010

-  Avd. sjef radiologi 2010-2012 
-  Klinikksjef bildediagnostikk 

2012- Arbeider fortsatt deltid 
som intervensjonsradiolog med 
vakter.
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mannens søkelys for ikke å levere i 
henhold til lovkravene.

Konsernmodell på RHF-nivå  
for mer effektiv styring
HF-modellen så dagens lys i 2002. 
Noen partier talte sterkt for å legge 
ned denne modellen for 5 år siden, 
men modellen består fortsatt. Isteden-
for bare å frafalle enhver endring av 
organisasjonsform kunne man valgt en 
annen løsning som ville gitt RHF-ene 
mer direkte styring både faglig og or-
ganisatorisk. Man kunne arbeidet for å 
få innført en konsernmodell, slik man 
har i store selskaper som for eksempel 
i Telenor og Hydro. Dersom ledelsen i 
slike selskaper vil gjøre endringer i et 
av sine datterselskaper, eller endre 
oppgavene til ett av sine underkontor, 
så gjør de det. Slik styrer de reelt sin 

virksomhet. Men slik er det ikke innen 
spesialisthelsetjenesten. De enkelte  
HF er i dag selvstendige juridiske 
 enheter, og det er i stor grad de selv 
som definerer sin virksomhet uav-
hengig av hverandre. RHF har ingen 
direkte fagstyring over sine HF, men 
kan kun i begrenset grad motivere til 
endring gjennom overføringene til  
sine HF. De enkelte HF definerer  
selv om de er effektive (de kan ikke  
gå konkurs i henhold til loven) og om 
de vil utføre oppgaver som gjerne er 
dublert med nabosykehuset. Gjennom 
denne modellen har de enkelte RHF 
relativt begrenset makt til å gjennom-
føre endringer som virkelig monner. 
Med en konsernmodell ville Staten  
via sine RHF fått et verktøy for bedre 
ressursutnyttelse sykehusene i  
mellom.

Omfordeling av penger fra  
de friskeste til de sykeste
Vi bruker store summer på den pre-
sumptivt friskeste delen av befolkningen 
i Norge. Er dette riktig prioritering all 
den tid vi sliter med å finansiere 
diagno stikk og behandling av alvorlig 
syke mennesker? Vi har verdens mest 
omfattende sykelønnsordning og ver-
dens høyeste sykefravær. Innføring av 
karensdager har blant annet vært dis-
kutert, men ingen tør gjøre noe med 
det da sterke organisasjoner går i mot 
dette. Dette er litt merkelig da det 
gjerne er disse organisasjonenes 
 medlemmer som også vil se seg minst 
tjent med en utvikling hvor et todelt 
helsevesen får bedre vekstvilkår. Flere 
vil si at det er uriktig å måtte foreta et 
valg mellom finansiering av en dyr 
sykelønnsordning og en tjeneste som 
skal ivareta de psykisk og somatisk 
syke, men det er det som er priorite-
ring i praksis. Noen må komme foran 
andre når finansieringen er den 
 begrensende faktor.

Politisk vilje og ansvar
Det er nok fortsatt mulig å få litt mer 
ut av skattekronene gjennom omorga-
niseringstiltak. Slike tiltak er ofte upo-
pulære, og det vil derfor kreve politisk 
flertall for å få disse gjennomført. For  
å få dette til må politikerne legge til 
rette for en mer direkte fagstyring av 
spesialisthelsetjenesten, for eksempel 
gjennom en konsernmodell. I tillegg 
må politikerne våge å endre på sine 
prioriteringer. Politikerne må være  
seg sitt ansvar bevisst, de kan i det 
lange løp ikke skyve problemet foran 
seg dersom man ønsker en god og 
 likeverdig spesialisthelsetjeneste til  
de psykisk og somatisk syke.  •
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For mye eller for lite, mer eller mindre?
Tillitsvalgte i Legeforeningen har de 
siste årene engasjert seg i det som i 
bunn og grunn er nasjonaløkonomiske 
problemstillinger. Hvor mye brukes  
på helsetjenester? Bruker vi mer eller 
mindre enn andre land, og mer eller 
mindre enn foregående år? At vi 
 tramper inn i andres fagfelt og freidig 
blander oss i fremmede problem-
stillinger skyldes kanskje mistro til 

fortellingene vi blir presentert. Vi  
tror ganske enkelt ikke at vi er på 
 verdenstoppen, eller at  «vi bruker 
dobbelt så mye på helse som EU- 
landene». 

Etter flere år med ganske iherdig 
innsats har vi fått korrigert det full-
stendig feilaktige bildet som hadde 
festet seg om ressursbruken i norsk 
helsetjeneste. På oppdrag fra helse-
departementet publiserte OECD i 2017 

en rapport om kostnader til helsetjen-
ester i Norge. En kort oppsummering  
er at utgiftene til helsetjenester ligger 
midt på treet. Men med et høyt pris-
nivå for sykehus-tjenester er faktisk 
volumet av helsetjenester i sykehus 
(per innbygger) lavt i Norge. 

Luksusgoder
Rapporten påpeker ellers en sammen-
heng som ikke har vært veldig mye 

Luksuriøse 
helsetjenester?

Av Christian Grimsgaard, styremedlem Of››
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omtalt; at med økende rikdom øker 
andelen som brukes til helse. De fattig-
ste landene bruker ganske få prosent 
av bruttonasjonalproduktet. Andelen 
øker med økende velstandsnivå. På 
toppen troner USA, hvor nær 17 pro-
sent går til helseformål. Når helse 
 betraktes som en vare opptrer helse-
tjenesten altså som et «luksusgode»,  
i økonomiske termer, med en inntekts-
elastisitet som er større enn 1. Bud-
sjettandelen øker når realinntekten 
øker. Men er helse et typisk luksus-
gode? Altså noe vi ønsker mer av med 
økende rikdom, og som kan strupes når 
tidene er magrere? Forklaringen er nok 
ikke så enkel. Med økende velstand 
kan prisene på helsetjenester øke mer 
enn prisen på andre varer, som driv-
stoff eller korn. Og vi får altså mindre 
varer for den samme summen. Forklar-
ingen på økt andel med økende velstand 
er altså ikke utelukkende at helse er 
luksusvarer, men mer sammensatt. 

I Norge er vårt generelle lønnsnivå 
særlig høyt, og vi kunne derfor vente at 
Norge plasserer seg helt på toppen i 
forbruk, målt som andel av BNP. Men 

sånn er det ikke. Tvert i mot er andelen 
avsatt til helse lavere i Norge enn en 
skulle vente med vårt velstandsnivå, 
også når inntektene fra oljesektoren 
holdes utenfor. I denne sammenhen-
gen er Norge en outlier. Vi har altså 
ikke tatt oss luksuriøse friheter med 
velstanden, men driver faktisk en 
sterk ere rasjonering på helsetjenester 
enn de gjør i sammenlignbare land (se 
figur 1). Målt i rene penger dreier  
det seg om et avvik på flere titalls 
 milliarder årlig . 

 
Framskrivninger, framføringer  
og forutsetninger
Det har vært nyttig å blande seg inn  
i diskusjonen om helse og nasjonal-
økonomi, og vi har egentlig oppnådd 
mye. Trolig bør vi ikke bare interessere 
oss for kostnader eller andel av BNP, 
men hvilke volum vi tar oss råd til. Et 
annet område vi bør sette under lupen 
er de mange framskrivningene vi blir 
forelagt i ulike sammenhenger. Et eks-
empel er Produktivitetskommisjonens 
scenarier om utviklingen av offentlig 
velferd og helsetjenesten. Kommisjon-

ens rapport har bidratt til et dystert 
fremtidsbilde for norsk økonomi. Med 
henvisning til deres beregninger blir vi 
forespeilet  60 prosent skatt i fremtiden.  

Men framskrivninger er ikke annet 
enn fremføringer av et sett med forut-
setninger. Produktivitetskommisjo-
nens valgte forutsetninger er høyst 
diskutable. For helse- og omsorgs-
sektoren legger kommisjonen til grunn 
at «standardheving» vil øke ressurs-
innsatsen – til hver enkelt innbygger  
– med  en prosent årlig. Fremført i  
45 år, og med renters rente, gir dette  
en økning i ressursinnsats på 56 %.  
Til hver enkelt av oss. Det fremskrives 
altså til et helt annet tjenestenivå. Med 
slike forutsetninger for regnestykket er 
det ikke underlig at skattebyrden varsles 
å øke vesentlig. Et mer sannsynlig 
scenario er nok at ressursinnsatsen  
– per innbygger – til helse- og om-
sorgstjenester ikke vil øke i det 
 uendelige, men styres av vår samlede 
ressurssituasjon, kjøpekraft og betal-
ingsvillighet. Slik situasjonen langt  
på vei har vært frem til nå.  •
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 Xarelto «Bayer AG»
Antitrombotisk middel. ATC-nr.: B01A F01

TABLETTER, filmdrasjerte 2,5 mg, 10 mg, 15 mg og 20 mg: Hver tablett inneh.: Rivaroksaban 2,5 mg, resp. 10 mg, 15 mg 
og 20 mg, laktose (som monohydrat) 33,92 mg, resp. 26,51 mg, 24,13 mg og 21,76 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: 2,5 mg: Gult 
jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 10 mg, 15 mg og 20 mg: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). Indikasjoner: 
2,5 mg: Administrert sammen med acetylsalisylsyre (ASA) alene, eller sammen med ASA og klopidogrel eller tiklopidin, 
indisert til forebygging av aterotrombotiske hendelser hos voksne pasienter etter hendelser med akutt koronarsyndrom med 
forhøyede verdier av biomarkører for hjertet. 10 mg: Forebygging av venøs tromboembolisme (VTE) hos voksne som gjen-
nomgår elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi. Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og forebygging 
av tilbakevendende DVT og LE hos voksne. For LE-pasienter som er hemodynamisk ustabile, se Forsiktighetsregler. 15 mg 
og 20 mg: Forebygging av slag og systemisk emboli hos voksne med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer med én eller flere 
risikofaktorer, slik som kongestiv hjertesvikt, hypertensjon, alder ≥ 75 år, diabetes mellitus, tidligere slag eller forbigående 
iskemisk anfall. Behandling av DVT og LE, og forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne. For LE-pasienter som er 
hemodynamisk ustabile, se Forsiktighetsregler. Dosering: Forebygging av aterotrombotiske hendelser etter akutt 
koronarsyndrom: 2,5 mg 2 ganger daglig. I tillegg bør det tas 1 daglig dose med 75–100 mg ASA, eller 1 daglig dose med 
75–100 mg ASA i tillegg til enten 1 daglig klopidogreldose på 75 mg eller 1 standard daglig tiklopidindose. Behandling bør 
evalueres regelmessig, og risiko for iskemiske hendelser veies opp mot blødningsrisiko. Forlengelse av behandling > 12 måneder 
tilpasses individuelt, da erfaring < 24 måneder er begrenset. Behandlingsoppstart så snart som mulig etter stabilisering av 
hendelsen med akutt koronarsyndrom (inkl. revaskulariseringsprosedyrer), men tidligst 24 timer etter ankomst på sykehus 
og på tidspunktet parenteral antikoaguleringsterapi normalt seponeres. Ved glemt dose tas den vanlige dosen som anbefalt 
ved neste fastsatte tidspunkt. Dobbel dose skal ikke tas som erstatning for glemt dose. Forebygging av VTE etter elektiv 
hofte- eller kneprotesekirurgi: 10 mg 1 gang daglig. Initialdose gis 6–10 timer etter kirurgisk inngrep, forutsatt etablert 
hemostase. Behandlingsvarighet: Bestemmes av VTE-risiko avhengig av type ortopedisk inngrep. Større hofteleddskirurgi: 5 
uker. Større kneleddskirurgi: 2 uker. Ved glemt dose skal den tas umiddelbart, og neste dag fortsetter man med 1 daglig dose. 
Forebygging av slag og systemisk emboli: 20 mg 1 gang daglig. Behandling bør pågå over lengre tid forutsatt at 
fordeler ved forebygging av slag og systemisk emboli er større enn blødningsrisiko. Ved glemt dose skal den tas umiddelbart, 
og neste dag fortsetter man med 1 daglig dose. Dobbel dose skal ikke tas i løpet av én og samme dag som erstatning for 
glemt dose. Behandling av DVT, LE og forebygging av tilbakefall: Ved behandlingsoppstart ved akutt DVT eller LE: 
15 mg 2 ganger daglig de første 3 ukene, deretter 20 mg 1 gang daglig ved fortsatt behandling/forebygging av tilbakefall. Kort 
behandlingsvarighet (> 3 måneder) bør vurderes ved DVT eller LE fremkalt av alvorlige forbigående risikofaktorer (f.eks. nylig 
stor operasjon eller traume). Lengre behandlingsvarighet bør vurderes ved DVT eller LE som ikke har sammenheng med alvorlige, 
forbigående risikofaktorer, DVT eller LE uten utløsende faktorer, eller en historie med tilbakefall. Når forlenget forebygging 
(etter fullføring av > 6 måneders behandling for DVT eller LE) er indisert, anbefales 10 mg 1 gang daglig. Ved høy risiko for 
tilbakefall, f.eks. ved kompliserte komorbiditeter eller tidligere utvikling av tilbakefall ved forlenget forebyggende behandling 
med 10 mg 1 gang daglig, bør 20 mg 1 gang daglig vurderes.  Behandlingsvarighet og dosering bestemmes individuelt etter 
nøye vurdering av nytte og blødningsrisiko. Ved glemt dose i fasen med 15 mg 2 ganger daglig (dag 1–21), bør dosen tas 
umiddelbart for å sikre inntaket på 30 mg pr. dag. 2 tabletter med 15 mg kan da tas samtidig. Neste dag bør det fortsettes 
som anbefalt med 15 mg 2 ganger daglig. Ved glemt dose i fasen med dosering 1 gang daglig bør dosen tas umiddelbart, og 
neste dag fortsettes med 1 daglig dose. Dobbel dose skal ikke tas i løpet av én og samme dag som erstatning for glemt dose. 
Overgang fra/til andre antikoagulanter: Overgang fra vitamin K-antagonister (VKA) til  Xarelto: Ved forebyggende 
behandling av slag og systemisk emboli bør VKA-behandling avbrytes og rivaroksaban initieres når INR ≤ 3,0. Ved behandling 
av DVT, LE og forebyggende behandling av tilbakefall bør VKA-behandling avbrytes og rivaroksaban initieres når INR ≤ 2,5. 
Det er en falsk økning i INR-verdi etter rivaroksabaninntak. INR er ikke egnet til å måle antikoagulerende aktivitet for  Xarelto. 
Overgang fra  Xarelto til VKA: Utilstrekkelig antikoagulering kan oppstå. Vedvarende tilstrekkelig antikoagulering bør sikres 
ved enhver overføring til alternativ antikoagulant.  Xarelto kan bidra til økt INR. Ved overgang fra  Xarelto til VKA, bør VKA 
gis samtidig inntil INR ≥ 2,0. De første 2 dagene i overgangsperioden bør standard initiell VKA-dosering benyttes, deretter 
dosering iht. INR-testing. Ved bruk av både  Xarelto og VKA bør INR ikke testes før det er gått minst 24 timer siden forrige dose, 
men før neste dose med  Xarelto. Så snart  Xarelto er seponert, kan pålitelig INR-testing tidligst utføres 24 timer etter siste dose. 
Overgang fra parenterale antikoagulanter til  Xarelto: Hos pasienter som samtidig får parenteral antikoagulant, seponeres 
antikoagulanten og  Xarelto gis 0–2 timer før neste planlagte dose av det parenterale legemidlet (f.eks. lavmolekylært heparin) 
skulle vært gitt, eller når et kontinuerlig administrert parenteralt legemiddel seponeres (f.eks. intravenøs ufraksjonert heparin). 
Overgang fra  Xarelto til parenterale antikoagulanter: 1. dose med parenteral antikoagulant gis når neste dose med  Xarelto 
skulle vært gitt. Konvertering: Tabletter 15 mg og 20 mg:  Xarelto kan inititeres eller fortsettes ved behov for konvertering. 
Ved transøsofageal ekkokardiografiveiledet konvertering hos pasienter som tidligere ikke er behandlet med antikoagulanter, 
skal  Xareltobehandling igangsettes > 4 timer før konvertering for å sikre tilstrekkelig antikoagulering. Før konvertering 
innhentes en bekreftelse på at  Xarelto er tatt iht. forskrivning. Beslutning om initiering og varighet av behandling skal ta 
hensyn til gjeldende retningslinjer for antikoagulasjonsbehandling for pasienter som gjennomgår konvertering. Pasienter 
med ikke-valvulær atrieflimmer som gjennomgår PCI med innsetting av stent: Begrenset erfaring med redusert 
dose på 15 mg 1 gang daglig (eller 10 mg 1 gang daglig ved moderat nedsatt nyrefunksjon) i tillegg til P2Y12-hemmer i ≤ 12 
måneder. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Se Kontraindikasjoner. Nedsatt nyrefunksjon: Brukes med 
forsiktighet ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon, pga. økt blødningsrisiko. Bruk ved CrCl < 15 ml/minutt anbefales ikke. Moderat 
eller alvorlig (CrCl på hhv. 30–49 ml/minutt eller 15–29 ml/minutt) nedsatt nyrefunksjon:

Forebygging av slag 
og systemisk emboli 15 mg 1 gang daglig

Behandling av DVT, 
LE og forebygging av 
tilbakefall

15 mg 2 ganger daglig i de 3 første ukene. Deretter 20 mg 1 gang daglig. Dosereduksjon fra 
20 mg til 15 mg 1 gang daglig skal vurderes dersom blødningsrisiko antas å være høyere enn 
risiko for tilbakefall. Bruk av 15 mg er basert på farmakokinetisk modellering og er ikke undersøkt 
ved disse kliniske forholdene. Når anbefalt dose er 10 mg 1 gang daglig, er ingen dosejustering 
nødvendig.

Ingen dosejustering ved lett (CrCl 50–80 ml/minutt) nedsatt nyrefunksjon. Ingen dosejustering ved moderat nedsatt nyrefunksjon 
ved forebygging av aterotrombotiske hendelser etter akutt koronarsyndrom eller forebygging av VTE etter elektiv hofte- eller 
kneprotesekirurgi. Barn og ungdom < 18 år: Anbefales ikke da sikkerhet og effekt ikke er fastslått. Eldre: Ingen dosejustering 
nødvendig. Administrering: Svelges hele. Kan ev. knuses og blandes med vann eller eplepuré umiddelbart før bruk. Knust 
tablett kan også gis via magesonde med litt vann, etter forsikring om at magesonde er riktig plassert. Magesonde bør etterpå 
skylles med vann. Tabletter 2,5 mg: Tas med eller uten mat. Tabletter 10 mg: Tas med eller uten mat. Tabletter 15 mg: Skal tas 
sammen med mat. Mat bør inntas eller enteral føde tilføres umiddelbart etter administrering av knust tablett. Tabletter 20 mg: 
Skal tas sammen med mat. Mat bør inntas eller enteral føde tilføres umiddelbart etter administrering av knust tablett. 
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Aktiv klinisk signifikant blødning. Lesjoner/tilstander, dersom 
dette anses å være en betydelig risiko for alvorlig blødning. Kan omfatte nåværende eller nylig gastrointestinal ulcussykdom, 
eksisterende ondartede svulster med høy blødningsrisiko, nylig skade i hjerne eller ryggrad, nylig kirurgisk inngrep i hjerne, 
ryggrad eller øyeregion, nylig intrakraniell blødning, kjente eller mistenkte øsofagusvaricer, arteriovenøs misdannelse eller 
vaskulær aneurisme eller større intraspinale eller intracerebrale vaskulære abnormaliteter. Samtidig behandling med alle 
andre antikoagulanter, f.eks. ufraksjonert heparin, lavmolekylært heparin (enoksaparin, dalteparin etc.), heparinderivater 
(fondaparinuks etc.), orale antikoagulanter (warfarin, dabigatraneteksilat, apiksaban etc.), unntatt ved bytte av antikoagu-
lasjonsbehandling eller når ufraksjonert heparin administreres for å holde sentralt vene- eller arteriekateter åpent. Leversykdom 
assosiert med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko, inkl. cirrhosepasienter med Child-Pugh B og C. Graviditet og 
amming. 2,5 mg: Samtidig behandling av akutt koronarsyndrom med antiblodplatebehandling ved tidligere slag eller TIA. 
Forsiktighetsregler: Klinisk overvåkning av antikoagulasjon anbefales i hele behandlingsperioden. Nedsatt nyrefunksjon: 
Se Dosering. Blødningsrisiko: Pasienten skal observeres nøye for tegn på blødning. Brukes med forsiktighet ved økt blødnings-
risiko. Administrering skal avbrytes ved alvorlig blødning. Blødninger i slimhinner (dvs. epistaksis, gingival-, gastrointestinal- og 
urogenitalblødninger, inkl. unormale vaginalblødninger eller økt menstruasjonsblødning) og anemi er sett hyppigere under 
langtidsbehandling med rivaroksaban sammenlignet med VKA-behandling. I tillegg til klinisk overvåkning kan hemoglobin-/
hematokrittester være nyttig for å oppdage skjulte blødninger og fastslå klinisk relevans av synlige blødninger. Ved økt 
blødningsrisiko må pasienten overvåkes nøye mhp. symptomer på blødningskomplikasjoner og anemi etter behandlingsstart. 
Ved forebygging av VTE etter elektiv hofte-eller kneprotesekirurgi kan dette gjøres ved regelmessig klinisk undersøkelse, nøye 
observasjon av operasjonssår med ev. drenasje, og regelmessig hemoglobinmåling. Uforklarlige fall i hemoglobinnivå eller 
blodtrykk må undersøkes for å lokalisere blødning. Blødningsrisiko kan øke med økende alder. Anbefales ikke ved økt blød-
ningsrisiko som kongenitale eller ervervede blødningsforstyrrelser, ukontrollert, alvorlig arteriell hypertensjon, annen gastro-
intestinal sykdom utenom aktiv ulcerasjon som potensielt kan føre til blødningskomplikasjoner (f.eks. inflammatorisk tarmsykdom, 
øsofagitt, gastritt, gastroøsofageal reflukssykdom), vaskulær retinopati og bronkiektasi eller tidligere blødning i lungene. 
Pasienter med kunstige klaffer: Bruk anbefales ikke pga. manglende data. Rutinemessig overvåkning kreves ikke, men 
rivaroksabannivå målt vha. kalibrerte kvantitative anti-faktor Xa-tester kan være nyttig ved kliniske avgjørelser, f.eks. ved 
overdosering og hastekirurgi. Spinal-/epiduralanestesi eller -punksjon: Risiko for utvikling av epiduralt eller spinalt hematom, 
som kan gi langvarig eller permanent lammelse, når nevroaksial anestesi (spinal-/epiduralanestesi) eller spinal-/epiduralpunksjon 
brukes. Risikoen kan øke ved postoperativ bruk av inneliggende epiduralkatetre, samtidig bruk av legemidler som påvirker 
hemostasen eller ved traumatisk eller ved gjentatt epidural- eller spinalpunksjon. Pasienten må overvåkes hyppig mht. symp-
tomer på nedsatt nevrologisk funksjon (f.eks. nummenhet eller svakhet i ben, tarm- eller blæredysfunksjon). Rask diagnostisering 
og behandling er nødvendig ved nevrologisk utfall. Før nevroaksial intervensjon må lege vurdere nytte/risiko hos antikoagulerte 
pasienter og hos pasienter som skal antikoaguleres for tromboseprofylakse. Se spesifikk indikasjon for anbefalt tid for fjerning 
av kateter. Invasiv prosedyre/kirurgisk inngrep: Ved behov for invasiv prosedyre eller kirurgisk inngrep som ikke er elektiv 
hofte- eller kneprotesekirurgi bør behandling avbrytes minst 24 timer (12 timer ved forebygging av aterotrombotiske hendelser 
etter akutt koronarsyndrom) før inngrepet, dersom dette er mulig, basert på en klinisk vurdering. Dersom inngrepet ikke kan 
utsettes, skal økt blødningsrisiko vurderes mot behovet for rask utførelse av inngrepet. Behandling bør gjenopptas så snart 

som mulig etter invasiv prosedyre eller kirurgisk inngrep, dersom klinisk situasjon tillater dette, og tilstrekkelig hemostase er 
etablert, noe som bestemmes av behandlende lege. Hudreaksjoner: Alvorlige hudreaksjoner, inkl. Stevens-Johnsons syndrom/
toksisk epidermal nekrolyse er sett. De fleste tilfellene oppstår i de første behandlingsukene. Rivaroksaban bør seponeres 
umiddelbart ved tegn på alvorlig hudutslett (f.eks. utslett som sprer seg, hissig utslett og/eller blemmer), eller andre tegn på 
overfølsomhet som oppstår sammen med lesjoner på slimhinnene. Pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer som gjennomgår 
PCI med innsetting av stent: Data vedrørende sikkerhet er tilgjengelig. Data vedrørende effekt er begrenset. Data er ikke til-
gjengelig ved slag/TIA i anamnesen. Spesielt for forebygging av VTE etter elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi: Effekt og 
sikkerhet ved bruk til pasienter som gjennomgår hoftefrakturkirurgi er ikke undersøkt. For å redusere mulig blødningsrisiko 
ved nevroaksial anestesi (epidural/spinal) eller spinalpunksjon, bør innsetting/uttak av epiduralkateter eller lumbalpunksjon 
helst utføres når antikoagulanteffekten for rivaroksaban er beregnet å være lav. Det bør gå > 18 timer etter siste dose før 
epiduralkateter fjernes. Deretter bør det gå > 6 timer før neste dose. Ved traumatisk punksjon må administrering utsettes i 24 
timer. Spesielt for forebygging av aterotrombotiske hendelser etter akutt koronarsyndrom: Effekt og sikkerhet er undersøkt i 
kombinasjon med ASA og klopidogrel/tiklopidin. Kombinasjon med andre antiblodplatemidler, f.eks. prasugrel eller tikagrelor 
er ikke undersøkt og anbefales ikke. Blødninger i slimhinner (dvs. epistaksis, gingival-, gastrointestinal- og urogenitalblødninger, 
inkl. unormale vaginalblødninger eller økt menstruasjonsblødning) og anemi er sett hyppigere under langtidsbehandling med 
rivaroksaban sammen med 1 eller 2 antiblodplatemidler. Bruk sammen med 2 antiblodplatemidler ved kjent økt risiko for 
blødning, bør vurderes mot nytte av forebygging av aterotrombotiske hendelser. Ved samtidig behandling med ASA, eller ASA 
samt klopidogrel/tiklopidin skal NSAID kun gis dersom nytte er større enn blødningsrisiko. Brukes med forsiktighet til eldre 
> 75 år eller med lav kroppsvekt (< 60 kg), ved samtidig bruk med ASA alene eller sammen med ASA samt klopidogrel/tiklopidin. 
Kontraindisert til behandling ved tidligere slag eller TIA. Begrensede effektdata indikerer at disse pasientene ikke har nytte 
av behandling. Ved elektiv kirurgi, der antiblodplateeffekt ikke er ønsket, skal blodplateaggregasjonshemmere seponeres som 
anvist i SPC. Ingen klinisk erfaring med 2,5 mg sammen med ASA alene eller sammen med ASA samt klopidogrel eller tiklopidin 
ved nevroaksial intervensjon. For å redusere mulig blødningsrisiko ved nevroaksial anestesi (epidural/spinal) eller spinalpunksjon, 
bør innsetting/uttak av epiduralkateter eller lumbalpunksjon helst utføres når antikoagulanteffekten for rivaroksaban er 
beregnet å være lav. Eksakt tidspunkt for tilstrekkelig lav antikoagulanteffekt hos den enkelte pasient er ukjent. 
Blodplateaggregasjonshemmere seponeres iht. SPC. Spesielt for forebygging av slag og systemisk emboli, behandling av DVT 
og LE, og forebygging av tilbakevendende DVT og LE: Anbefales ikke som alternativ til ufraksjonert heparin hos pasienter med 
lungeemboli som er hemodynamisk ustabile, eller som kan få trombolyse eller lungeembolektomi, da sikkerhet og effekt ikke 
er fastslått. Ingen klinisk erfaring med 15 mg/20 mg rivaroksaban ved nevroaksial intervensjon. Eksakt tidspunkt for å oppnå 
tilstrekkelig lav antikoagulanteffekt hos den enkelte pasient er ukjent. For å redusere mulig blødningsrisiko ved nevroaksial 
anestesi (epidural/spinal) eller spinalpunksjon, bør innsetting/uttak av epiduralkateter eller lumbalpunksjon helst utføres når 
antikoagulanteffekten for rivaroksaban er beregnet å være lav. For 10 mg bør det gå > 18 timer etter siste dose før epidural-
kateter fjernes. For 15 mg og 20 mg bør det gå > 18 timer og > 26 timer etter siste dose, hos hhv. unge og eldre pasienter, før 
epiduralkateteret fjernes. Deretter bør det gå > 6 timer før neste dose. Ved traumatisk punksjon må administrering utsettes i 
24 timer. Hjelpestoffer: Inneholder laktose. Bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, lapp-laktasemangel eller glukose-ga-
laktosemalabsorpsjon. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ved bivirkninger som synkope og svimmelhet bør pasienten ikke kjøre 
bil eller bruke maskiner. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. 
Rivaroksaban hverken hemmer eller induserer viktige CYP-isoformer, som CYP3A4. Sterke CYP3A4- og P-gp-hemmere som 
azolantimykotika eller hiv-proteasehemmere kan øke AUC, Cmax og farmakodynamiske effekter av rivaroksaban, noe som kan 
gi økt blødningsrisiko. Samtidig behandling anbefales ikke. Sterke hemmere av bare én av eliminasjonsveiene, enten CYP3A4 
eller P-gp, forventes å øke plasmakonsentrasjonen av rivaroksaban i mindre grad. Legemidler som øker rivaroksabanplasma-
konsentrasjon skal brukes med forsiktighet ved nedsatt nyrefunksjon. Samtidig administrering med dronedaron bør unngås 
pga. begrensede data. Etter samtidig administrering av enoksaparin (40 mg enkeltdose), er det observert additiv effekt på 
anti-faktor Xa-aktiviteten, uten tilleggseffekter på koagulasjonsprøver (PT, aPTT). Forsiktighet må utvises ved samtidig 
behandling med andre antikoagulanter, pga. økt blødningsrisiko (se også Kontraindikasjoner). Forsiktighet skal utvises ved 
samtidig bruk av legemidler som påvirker hemostasen; NSAID, ASA, blodplateaggregasjonshemmere eller SSRI og SNRI. Ved 
risiko for ulcerøs gastrointestinal sykdom kan profylaktisk behandling vurderes. Ved overgang fra warfarin (INR 2–3) til 
rivaroksaban (20 mg) eller fra rivaroksaban (20 mg) til warfarin (INR 2–3) øker protrombintid/INR (neoplastin) mer enn additivt, 
mens effekter på aPTT, hemming av faktor Xa-aktivitet og endogent trombinpotensial er additive. Ved behov for å teste far-
makodynamiske effekter av rivaroksaban i overgangsperioden kan anti-faktor Xa-aktivitet, PiCT og HepTest brukes, da disse 
ikke påvirkes av warfarin. På 4. dag etter siste warfarindose, viser alle tester (inkl. PT, aPTT, hemming av faktor Xa-aktivitet og 
ETP) kun effekten av rivaroksaban. Ved behov for å teste de farmakodynamiske effektene av warfarin i overgangsperioden, 
kan INR-målinger benyttes ved C«trough» for rivaroksaban (24 timer etter forrige inntak av rivaroksaban), da denne testen 
påvirkes minimalt av rivaroksaban ved dette tidspunktet. Ingen farmakokinetisk interaksjon er sett mellom warfarin og 
rivaroksaban. Samtidig bruk av sterke CYP3A4-induktorer kan gi redusert plasmakonsentrasjon av rivaroksaban, og samtidig 
bruk bør derfor unngås med mindre pasienten overvåkes nøye for symptomer på trombose. Koagulasjonsparametre (f.eks. PT, 
aPTT, HepTest) påvirkes som forventet iht. rivaroksabans virkningsmekanisme. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: 
Kontraindisert. Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Reproduksjonstoksiske effekter vist hos dyr. Kvinner i fertil alder bør unngå 
å bli gravide under behandling. Amming: Kontraindisert. Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Data fra dyr indikerer at rivaroksaban 
utskilles i morsmelk. Det må vurderes hvorvidt amming skal avbrytes eller om pasienten skal avstå fra behandling. Bivirkninger: 
Kan forbindes med økt risiko for skjult eller synlig blødning fra vev/organer, noe som kan føre til posthemoragisk anemi. 
Symptomer og alvorlighetsgrad (inkl. dødelig utgang) varierer ut fra lokalisering, grad eller omfang av blødningen og/eller 
anemien. Blødningsrisiko kan være økt hos visse pasientgrupper, f.eks. ved ukontrollert alvorlig arteriell hypertensjon og/eller 
ved samtidig behandling med andre legemidler som påvirker hemostasen. Menstruasjonsblødninger kan øke og/eller bli 
forlenget. Blødningskomplikasjoner kan manifesteres som svakhet, blekhet, svimmelhet, hodepine eller uforklarlig hevelse, 
dyspné og uforklarlig sjokk. Symptomer på hjerteiskemi som brystsmerter eller angina pectoris kan oppstå som en konsekvens 
av anemi. Komplikasjoner sekundært til alvorlig blødning, som kompartmentsyndrom og nyresvikt pga. hypoperfusjon, kan 
oppstå. Det må derfor tas hensyn til muligheten for blødning ved evaluering av tilstanden til enhver antikoagulert pasient. 
Vanlige (≥ 1/100 til < 1/10): Blod/lymfe: Anemi (inkl. respektive laboratorieparametre). Gastrointestinale: Gingivalblødning, 
blødning i gastrointestinaltractus (inkl. rektal blødning), gastrointestinale/abdominale smerter, dyspepsi, kvalme, obstipasjon¹, 
diaré, oppkast¹. Hjerte/kar: Hypotensjon, hematom. Hud: Pruritus (inkl. mindre vanlige tilfeller av generalisert pruritus), utslett, 
ekkymose, kutan/subkutan blødning. Luftveier: Epistaksis, hemoptyse. Muskel-skjelettsystemet: Smerter i ekstremiteter¹. 
Nevrologiske: Svimmelhet, hodepine. Nyre/urinveier: Blødninger i urogenitaltractus (inkl. hematuri og menoragi²), nedsatt 
nyrefunksjon (inkl. forhøyet s-kreatinin, forhøyet s-urea)¹. Undersøkelser: Forhøyede transaminaser. Øye: Øyeblødninger (inkl. 
konjunktivalblødning). Øvrige: Feber¹, perifert ødem, nedsatt generell styrke og energi (inkl. fatigue, asteni), blødning etter 
inngrep (inkl. postoperativ anemi og blødning fra sår), kontusjon, sårsekresjon¹. Mindre vanlige (≥ 1/1 000 til < 1/100): Blod/
lymfe: Trombocytose (inkl. økt blodplatetall)¹. Gastrointestinale: Munntørrhet. Hjerte/kar: Takykardi. Hud: Urticaria. Immunsystemet: 
Allergisk reaksjon, allergisk dermatitt. Lever/galle: Nedsatt leverfunksjon. Muskel-skjelettsystemet: Hemartrose. Nevrologiske: 
Cerebral og intrakraniell blødning, synkope. Undersøkelser: Forhøyet bilirubin, forhøyet ALP i blodet¹, forhøyet LDH¹, forhøyet 
lipase¹, forhøyet amylase¹, forhøyet GGT¹. Øvrige: Uvelhet (inkl. sykdomsfølelse). Sjeldne (≥ 1/10 000 til < 1/1 000): Lever/
galle: Gulsott. Muskel-skjelettsystemet: Muskelblødning. Undersøkelser: Forhøyet konjugert bilirubin (med eller uten samtidig 
forhøyet ALAT). Øvrige: Lokalt ødem¹, vaskulær pseudoaneurisme (mindre vanlig ved forebygging av aterotrombotiske hendelser 
etter perkutan koronarintervensjon). Ukjent frekvens: Blod/lymfe: Trombocytopeni. Hud: Stevens-Johnson syndrom/toksisk 
epidermal nekrolyse. Immunsystemet: Angioødem, allergisk ødem. Lever/galle: Kolestase, hepatitt (inkl. hepatocellulær skade). 
Muskel-skjelettsystemet: Kompartmentsyndrom sekundært til blødning. Nyre/urinveier: Nyresvikt/akutt nyresvikt sekundært 
til blødning som er tilstrekkelig til å forårsake hypoperfusjon. 1. Observert ved forebygging av VTE hos voksne som gjennomgår 
elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi. 2. Svært vanlig ved behandling av DVT, LE og forebygging av tilbakefall hos kvinner 
< 55 år. Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Sjeldne tilfeller av overdoser > 600 mg uten blødningskomplikasjoner 
eller andre bivirkninger er rapportert. Pga. begrenset absorpsjon forventes maksimal effekt og ingen ytterligere økning i 
gjennomsnittlig plasmaeksponering ved supraterapeutiske doser på ≥ 50 mg. Behandling: Medisinsk kull kan vurderes. Ved 
blødning kan doseutsettelse eller seponering vurderes. Behandling tilpasses individuelt ut fra alvorlighetsgrad og lokalisering 
av blødning. Egnet symptomatisk behandling kan brukes ved behov, f.eks. mekanisk kompresjon (f.eks. ved alvorlig epistaksis), 
kirurgiske prosedyrer for blødningskontroll, væskebehandling og hemodynamisk støtte, blodprodukter (pakkede røde blodceller 
eller ferskfrosset plasma, avhengig av anemi eller koagulopati) eller blodplater. Dersom blødningen ikke kan kontrolleres med 
nevnte tiltak bør administrering av en spesifikk reverserende prokoagulant vurderes, f.eks. protrombinkomplekskonsentrat 
(PCC), aktivert protrombinkomplekskonsentrat (APCC) eller rekombinant faktor VIIa (r-FVIIa). Anbefalingen baseres på 
begrensede prekliniske data. Gjentatt dosering av rekombinant faktor VIIa skal vurderes og titreres, avhengig av forbedringer 
i blødningsstatus. Avhengig av tilgjengelighet bør konsultasjon med koaguleringsekspert vurderes ved større blødninger. 
Rivaroksaban er antagelig ikke dialyserbart pga. høy grad av plasmaproteinbinding. Se Giftinformasjonens anbefalinger 
B01A F01 på www.felleskatalogen.no. Pakninger og priser: 2,5 mg: 56 stk. (kalenderpakn.) kr 721,10. 168 stk. (kalen-
derpakn.) kr 2 077,00. 100 × 1 stk. (endose) kr 1 253,80. 10 mg: 10 stk. (blister) kr 285,60. 30 stk. (blister) kr 772,20. 100 stk. 
(endose) kr 2 437,10. 15 mg: 28 stk. (blister) kr 723,60. 42 stk. (blister) kr 1 048,60. 98 stk. (blister) kr 2 389,30. 100 × 1 stk. 
(endose) kr 2 437,10. 20 mg: 28 stk. (blister) kr 723,60. 98 stk. (blister) kr 2 389,30. 100 × 1 stk. (endose) kr 2 437,10. 
Refusjonsbestemmelser: 15 og 20 mg: Refusjonsberettiget bruk: Forebygging av slag og systemisk emboli hos voksne 
pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer med én eller flere risikofaktorer, slik som kongestiv hjertesvikt, hypertensjon, 
alder f.o.m 75 år, diabetes mellitus, tidligere slag eller forbigående iskemisk anfall. Behandling av dyp venetrombose (DVT) og 
lungeemboli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne. Refusjonskode: ICPC: K78, K93, K94; ICD: I26, 
I48, I80, I82. Vilkår: Ingen spesielle. 10 mg: Refusjonsberettiget bruk: Forebyggelse av venøs tromboembolisme hos voksne 
pasienter som får innsatt hofteledds- eller kneleddsprotese. Refusjonskode: ICPC: –20, vilkår (136); ICD: –20, vilkår (136) 
Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder. 2,5 mg: Refusjonsberettiget bruk: Xarelto administrert 
sammen med acetylsalisylsyre (ASA) alene, eller sammen med ASA og klopidogrel eller tiklopidin, er indisert til forebygging 
av aterotrombotiske hendelser hos voksne pasienter etter hendelser med akutt koronarsyndrom med forhøyede verdier av 
biomarkører for hjertet. Refusjonskode: ICPC: K75, A89; ICD: I21, I22, Z95.5, Z95.8. Vilkår: Ingen spesielle. Sist endret: 
09.11.2017 (priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag). Basert på SPC  Xarelto 10/2017.

▼  Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking.

▼
C
T

L.
N

O
.M

K
T.

0
1

.2
0

1
8

.2
1

4
1



Sikkerhetsinformasjon: Som med andre anti trombotiske midler må Xarelto 
brukes med forsikti ghet hos de med økt blød nings risiko. Vær oppmerksom på 
pasienter med nedsatt nyrefunksjon. Vanlige bivirkninger (≥ 1/100 til < 1/10): Blødninger: 
Gingival, hematom, ekky mose, epistaksis, hemo ptyse, øye blødning, kutan/subkutan 
blødning, post operativ blødning fra sår, blødninger i gastro intestinaltraktus og urogenital
tractus. Øvrige: Anemi, gastrointestinale/abdominale smerter, dyspepsi, kvalme, 
obstipasjon, diare, oppkast, hypo tensjon, pruritus, utslett, smerter i ekstremi teter, 
svimmelhet, hodepine, nedsatt nyre funksjon, forhøyede transaminaser, feber, perifert 
ødem, nedsatt generell styrke og energi, kontusjon, sår sekresjon. Xarelto er ikke anbefalt 
hos de med kunstige hjerte klaffer.  Se preparat omtalen før for skrivning av Xarelto, 
merk spesielt kontra indikasjoner, forsiktighets regler og interaksjoner.

Indikasjon: Forebygging av slag og systemisk emboli hos  voksne med ikke-klaffeassosiert 
atrieflimmer med én eller flere risiko faktorer, slik som kongestiv hjertesvikt, hypertensjon, 
alder ≥ 75 år, diabetes mellitus, tidligere slag eller forbigående iskemisk anfall.

Primært sikkerhetsendepunkt: Klinisk signifikant blødning (sammensatt av alvorlig TIMI 
eller mindre alvorlig blødning eller blødning som krevde medisinsk tilsyn). Hazard ratio 0,59 
(95 % CI, 0,47–0,76) p < 0,001.

* PCI = perkutan koronarintervensjon.

Referanser:  1. Xarelto SPC avsnitt 4.2, oppdatert 10/2017.   
2. Gibson CM, Mehran R, Bode C, et al. Prevention of Bleeding in Patients with Atrial 
 Fibrillation Undergoing PCI. N Engl J Med 2016; 375:2423–2434.

Xarelto® (rivaroksaban) 15 mg –  
til pasienter med atrieflimmer  
som gjennomgår PCI* med stenting1

PIONEER AF-PCI: Behandling med Xarelto én gang daglig 
pluss P2Y12-hemmer ga signifikant reduksjon i klinisk 
relevant blødning vs. VKA pluss DAPT.2,a OPPDATERT  SPC
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a.  Hovedformål med studien var å vurdere sikkerheten hos pasienter med ikkevalvulær 
atrieflimmer som gjennomgår PCI med innsetting av stent, det er begrenset med 
effektdata. Pasienter med slag eller TIA i anamnesen ble eksludert.
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Under NHOs årskonferanse 2018 hevdet sjeføkonom 
Øystein Dørum at «verdien av arbeidskraften utgjør  

tre fjerdedeler av vår nasjonalformue».

Human kapital er kompetanse, som består av:
(1) kunnskaper, 
(2) ferdigheter, og
(3) evner og helse. 

Avkastningen av human kapital forutsetter motivasjon for 
arbeidet. Det finnes en rekke generelle teorier om motiva-
sjon, og mye forskning om arbeidsforhold av betydning. 
John Stacy Adams (1964) hevdet at motivasjon avhenger av 
forholdet mellom det man bidrar selv og det man mottar fra 
jobben. Når forholdet er usymmetrisk (inequity), reduseres 
motivasjonen. Hackman og Oldham (1976) konkluderte 
etter en serie studier at fem dimensjoner er sentrale for 
motivasjon
(1) oppgave variasjon, 
(2) oppgavers viktighet,
(3) oppgavers identitet,
(4) autonomi (kontroll over egen arbeidssituasjon)
(5) feedback om arbeidet. 

Senere har mange påpekt betydningen av indre motiva-
sjon, dvs at man motiveres av oppgaven i seg selv. Barns 
utforskning og lek er motivert av leken i seg selv. Mange 
sykehusleger er motivert av interesse for faget sitt.

Ledelse og management baseres på grunnleggende antak-
elser og perspektiver som tas for gitt som sannheter. Forstå-
elsen av human kapital bidro til å fremme «human resource 
perspektivet» på ledelse, dvs antakelsen at organisasjoner 
trenger ideer, talenter og motivasjon, at enkeltmennesker og 
organisasjoner behøver hverandre. Svake resultater skyldes 
dårlig tilpasning mellom den enkelte og systemet. I dette 
perspektivet har arbeidsforhold som fremmer ansattes 
 motivasjon og helse høyeste prioritert.

Innen sykehussektoren synes det imidlertid som andre 
perspektiver har fått spille enda større roller. Det struktu-
relle perspektivet er antakelsen om at organisasjoner 
 eksisterer for fastsatte mål, at samordning og kontroll sikrer 
at enkeltpersoner og ulike enheter fungerer godt sammen. 
Strukturer må utformes for å passe til målene, teknologien 
og miljøet. Svake resultater skyldes strukturelle mangler 
som kan rettes opp ved analyse og omstrukturering. I  
dette perspektivet er ledere er opptatt av målstyring og  
å optimalisere organisasjonens strukturer.

Det politiske perspektivet er antakelsen om at det er varige 
motsetninger mellom ulike koalisjonsmedlemmers verdier, 
overbevisninger, kunnskaper, interesser og virkelighetsopp-
fatning. Mål og beslutninger vokser frem gjennom forhand-
linger mellom ulike interessegrupper. Forskjellige pasient-
grupper og spesialiteter og profesjoner kjemper for 
prioritering og ressurser. Dominansatferd og taktikk er 
virkemidler.

Evner, dvs funksjonsevne og helse, er viktig del av kompe-
tanse. Har arbeids-innhold og -miljø betydning for helse? 
Robert Karasek revolusjonerte forskningen om arbeid og 
helse da han kombinerte jobbkrav med organisasjonspsyko-
logiens kunnskap om kontroll og autonomi. Karasek viste at 
kombinasjonen høye jobbkrav og lavt nivå av kontroll over 

Gode arbeidsforhold er gull: 
Litt om human kapital

Allerede i 1776 beskrev Adam Smith «kapitalen i (en) person». Begrepet human 
kapital ble gjort kjent for andre enn samfunnsøkonomer rundt 1960. Human  
kapital defineres som beholdningen av produksjonsferdigheter, talent, helse  
og ekspertise hos de ansatte. Human kapital er altså ansattes kompetanse. 

››    Av Stein Knardahl, Dr.med., Prof.em., Avd dir, Avd for 
arbeidspsykologi og fysiologi, Statens arbeidsmiljøinstitutt
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egen arbeidssituasjon øker risiko for mentale helseproblemer. 
Senere har et stort antall studier vist at denne kombinasjonen 
øker risiko for en rekke helseproblemer og sykdommer, og for 
sykefravær og uførepensjonering. Det er også solid evidens for 
at høyt nivå av kontroll er viktig selvstendig faktor som beskytter 
mot alle ovennevnte problemer og bidrar til at man kan arbeide 
med høye jobbkrav.

Vi har undersøkt betydningen av en rekke arbeidsfaktorer i 
en rekke virksomheter i Norge, og har funnet at ulike aspekter 
av kontroll over egen arbeidssituasjon beskytter mot muskel-
skjelettsmerter, hodepine, mental distress og uførepensjonering, 
mens rollekonflikter øker risikoen.

Kontroll over egen arbeidssituasjon innebærer mulighet for 
eller frihet til å velge mellom alternativer. Det kan være mulig-
het for å ta pausene når man vil, å kunne bestemme rekkefølge 
og måter å gjøre ting på. Autonomi og selvstendighet er å ha 
kontroll. Kontroll over arbeidstid er fleksitid eller mulighet for 
innflytelse over overtid, ekstravakter og skiftskjema.

Industriproduksjon har utviklet seg fra Taylor’s «scientific 
management» («Taylorism») og Ford’s samlebåndproduksjon 
hvor ansatte hadde minimal kontroll over egen arbeidssituasjon. 
Selvstyrte grupper som både økte ansattes kontroll og produk-
tivitet ble først innført i Skandinaviske industribedrifter.

Norske virksomheter har generelt meget høye jobbkrav i 
forhold til andre land. Samtidig har virksomhetene generelt 
høyt nivå av kontroll og mange ansatte arbeider selvstendig. 
Imidlertid har flere arbeidskartlegginger vist at sykehusansatte 
rapporterer nokså lave nivåer av kontroll. I sykehus er kontroll 
naturlig nok lav under akuttbehandling som styres av pasient-
ens umiddelbare behov.

Stadig flere prosesser styres, utføres og overvåkes av digitale 
systemer. IKT har resultert i teknologi som har revolusjonert 
medisinsk diagnostikk og behandling, men har også medført  
at mange oppgaver utføres etter prosedyremanualer og flere 
diagnoser stilles etter standardiserte prøvebatterier. Bedre 
behandling må prioriteres, men man tenker kanskje ikke 
 gjennom at nye prosedyrer kan utfordre ansattes motivasjon  
og helse.

Ledere i helsevesenet er opptatt av digitalisering. Av og til  
får man inntrykk av at sykehusledere skal gjøre godt igjen for 
alle forsinkelsene av elektronisk journalsystem. Det innføres 
systemer som løser administrative utfordringer som «beman-
ningsplanlegging og ressursstyring» for planlegging av vakter, 
arbeidstider, regnskap, osv. Når slike systemer virker, kan de 
selvsagt spare mye tid på administrasjon.

Positive resultater for virksomheten forutsetter imidlertid at 
man forstår samspillet mellom menneskene og systemene. Det 
kan være fristende å utvikle «oppgaveplanlegging - lag gode og 
riktige arbeidsplaner som gjenspeiler behovet for å løse spesi-
fikke oppgaver» til detaljstyring av de ansattes oppgaver og tid. 
Faren er at man fjerner ansattes kontroll og autonomi, at man 
gjeninnfører trekk fra Taylor’s scientific management hundre 
år etter.

Ledere på alle nivåer må aldri glemme at det er avkast-
ningen fra human kapital som gir resultatene.  •

«Mister sykehusdirektørene garderoben»,  
er tittelen på visepresident Christer Mjåsets 
blogg i siste utgave av Dagens Medisin. En stor 
undersøkelse om legers arbeidsforhold ble lagt 
frem 23. mai. Det er firmaet Rambøll som har 
utført undersøkelsen på vegne av Legeforeningen.

Christer Mjåset som også er leder av Ylf trekker 
frem meget lav autonomi, manglende åpenhet, 
fryktkultur og tillitskrise som medvirkende  
årsaker til de dårlige resultatene.

Det er vel så interessant å spørre:  
«Mister Høie direktørene»?

Vi begynner endelig å se et gryende ledelses-
opprør mot minister og system. Det var uhørt når 
direktør Nils Kvernmo ved St. Olav i september 
2015 gikk ut og sa: «Sykehusene har ikke nok 
penger». Han fortsatte: «Som sykehusdirektør vet 
jeg at vi har fått tilført betydelig flere oppgaver 
enn ressurser de siste 10 årene».

På det feller vårkurset for Overlegeforeningen 
og Ylf i Bergen i april sa RHF-direktør Herlof 
Nilssen egentlig det samme: ABE (Lær dere dette 
akronymet- AvByråkratiserings- og Effektivise-
ringsreformen) har svekket sykehusenes økonomi 
siden innføringen i 2015.

Tidligere har direktør ved Diakonhjemmet 
Sykehus vist hvordan nye dyre medisiner krever 
innsparinger på 20 mill kr i resten av driften, 
mens Sørlandet Sykehus forteller om 125 mill kr.

Den blinde lojaliteten er det åpenbart endelig 
slutt på. Vi ser frem til fortsettelsen. 

« Haukugla»
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Det er to dominerende risikofaktorer 
knyttet til utvikling av antibiotika - 

resistens: antibiotikaforbruk og smitte-
spredning. Den norske handlingsplanen 
er legger hovedvekten på reduksjon av 
forbruk, med egne måltall, mens smitte  - 
vern bare er berørt i generelle termer 
og uten måltall.  Med en relativt stor 
andel resistente bakterier som er impor - 
tert, og som i liten grad vil påvirkes 
innenlands forbruk, burde den epide-
miologiske situasjonen i Norge tilsi en 
betydelig større vektlegging av smitte-
vern. 

Man kan fristes til å mistenke at 
ressursbehovet til effektive smitte-
verntiltak kan ha vært medvirkende til 
den skjeve vektleggingen, spesielt når 
det gjelder sykehusene. Sammenlignet 
med kostnadene til å etablere og drive 
antibiotikateam og tilhørende aktiviteter, 
krever effektivt smittevern mot resistente 
bakterier vesentlig større ressurser, 
både når det gjelder personell, utstyr 
og bygg. Et par eksempler fra Oslo 
universitetssykehus de siste årene: 
Avdeling for smittevern alene brukte  
i 2017 mellom 4 og 5 årsverk på resis-
tente bakterier. Ved årtusenskiftet var 
dette mindre enn ett årsverk. Renholds - 
avdelingens statistikk over utført 
«smittevask» etter opphør av isolasjon 
økte fra 5.684 i 2011 til 20.500 i 2017,  
en økning på 261 %. En vesentlig del  
av denne økningen skyldes resistente 

Bygningsmessige og økonomiske 
konsekvenser av antibiotikaresistens

De siste årene har antibiotikaresistens fått bred og økende oppmerksomhet, 
og er ikke lenger bare en bekymring for spesielt interesserte. Det gjenspeiles 
blant annet i internasjonale og nasjonale strategier og handlingsplaner med 
fokus på antibiotikastyring, der formålet er å bremse og i beste fall reversere 
utviklingen av antibiotikaresistens. I Regjeringens handlingsplan mot antibiotika - 
resistens har dette resultert i at den dominerende målsettingen er å redusere 
forbruket av antibiotika i befolkningen, og forbruket av 5 bredspektrede 
 antibiotika i sykehus, med 30 % innen 2020. 

›› Av Egil Lingaas, 
Avdeling for 

smittevern, Oslo 
universitetssykehus
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bakterier. Vi har ikke tall for hvor mye 
ressurser sykehuset for øvrig bruker  
på antibiotikaresistens, men det er 
uten til mye.

Det er en rekke forhold knyttet til 
bygg og utstyr som har betydning for 
smittevern. Noen av de viktigste er 
kort beskrevet nedenfor.

Beleggsprosent 
Ved planlegging av sykehus gis det  
et dimensjoneringsgrunnlag med be-
leggsprosent på 90 %. SSB definerer 
beleggsprosent som andelen av døgn-
plassene som er brukt på en gjennom-
snittlig dag, beregnet med formelen 
Liggedager/Sengedøgn. Det er i prak-
sis er det samme som andelen senger 
med pasienter ved midnatt. Selv om 
det neppe ligger mer enn en pasient i 

hver seng til enhver tid, så er det langt 
flere innlagte pasienter i sykehuset på 
dagtid enn om natten, siden det typiske 
er at pasienter skrives ut mot slutten av 
arbeidsdagen. Det er ingen tvil om at 
smittespredning i sykehus skjer i større 
grad om dagen enn om natten. Det er 
derfor god grunn til å tro at en dimen-
sjonering på grunnlag av beleggspro-
senter på 90 % vil bidra til økt smitte-
spredning. 

Enerom og isolater
Enerom med eget toalett er sentralt 
tiltak for å forebygge smittespredning i 
sykehus, også for resistente bakterier. 
Det letter også renholdet. Så lenge man 
har et godt renhold etter utskrivelse av 
pasient, kan man faktisk forenkle det 
daglige renholdet under oppholdet. 
Alle rom i moderne sykehus bør derfor 
være enerom. I tillegg må det være et 
antall fullverdige isolater til kontakt/
dråpesmitte og luftsmitte basert på 
behovsvurdering på den enkelte avdeling. 
Barneavdelinger, infeksjonsavdelinger 
og intensivavdelinger bør generelt ha 
et høyere antall isolater enn andre 
avdelinger.

Oppholdsrom og 
overnatting for pårørende
Oppholdsrom og overnattingsfasiliteter 
for pårørende må ta hensyn til at pårør - 
ende kan være smittebærere og even-
tuelt syke med de samme mikrobene 
som de pasientene de ledsager. Derfor 
bør oppholdsrom og overnattingsfasili-
teter, tilberedning av mat, vask av tek-
stiler etc. tilrettelegge for pårørende 
som kan være smittebærere. Pårørende 
til pasienter som isoleres kan ikke dele 
kjøkken/bad med andre pårørende, og 
rommene må kunne dekontamineres. 
Det samme gjelder rom i sykehotell.

Størrelse og organisering  
av sengeposter og poliklinikker
Små enheter gir lavere risiko for smitte - 
spredning, spesielt under utbrudd.  
Det er lite epidemiologiske data som 
understøtter en spesiell grense, men 
ved planleggingen av nytt Oslo univer-
sitetssykehus, har Avdeling for smitte-
vern anbefalt at sengeposter ikke bør 
være større enn ca. 20 senger.

Desinfeksjonsrom
Alle desinfeksjonsrom skal være todelte, 
med atskilt uren og ren side og 
gjennom gående 2-dørs vaske/spylede-
kontaminatorer. Det gjelder både senge - 
avdelinger og poliklinikker. Ren side 
kan eventuelt også benyttes som rent 
lager av ikke-kritisk gjenbruksutstyr, 
forutsatt at utstyret blir rengjort før 
det flyttes inn på lageret.

Rengjøring av senger
Spørsmålet om desentralisert (manuelt 
på pasientrommet) eller sentralisert 
(maskinell) rengjøring av senger er et 
stadig tilbakevendende tema ved plan-
legging av nye sykehus. Kvaliteten på 
rengjøringer blir utvilsomt bedre ved 
vask og desinfeksjon i maskin og bør 
bli standard i alle norske sykehus.

Sentrale dekontamineringsenheter for 
mobilt ikke-kritisk medisinsk utstyr
Sykehusene har i dag et stort spekter 
av mobilt ikke-kritisk utstyr (infu-
sjonspumper og -stativer, respiratorer, 
ultralydapparater, rullestoler, oksygen-
kolber osv., osv.) som mange steder 
ikke blir tilfredsstillende dekontami-
nert mellom pasientene. Det bør legges 
til rette for automatisert dekontamine-
ring av denne typen utstyr i sentrale 
enheter. 

Sentrale dekontamineringsenheter for 
fleksible endoskop (semikritisk utstyr)
Alle sykehus som driver med fleksibel 
endoskopi bør planlegges med sentral 
dekontaminering av fleksible endoskop. 
Sentralisert dekontaminering gir bedre 
pasientsikkerhet. Desentralisert 
dekont aminering er dessuten kostbart, 
blant annet fordi det gir dårlig ut-
nyttelse av vaskedekontaminatorer  
og økte kostnader til validering, drift 
og vedlikehold. 

Konklusjon
Resistente bakterier setter økte krav  
til smittevern i sykehus, og mange av 
disse er knyttet til bygg og utstyr. Det 
koster ofte penger, men kan også gi 
innsparinger på driften. Det dreier seg 
dessuten om pasientsikkerhet. Vi har 
ikke råd til å la være.  •
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Det er for mange frustrerte lettere å 
forstå hvorfor man søker seg ut til det 
private, enn inn til det offentlige som 
preges av et ensidig budsjettfokus? St. 
Olav har vært flinke? 

Ha, ha - Ja, det var mange som ikke 
så det komme. Kanskje har de vært 
flinke  – eller kanskje ikke – vi får se!

Først vil jeg si at jeg i sin tid ikke 
flyktet fra noe, ut av det offentlige, jeg 
har hele tiden gått til noe. Da jeg kom 
hjem fra Brussel ønsket jeg å prøve ut 
næringslivet for å få en videre horisont 
og jeg begynte da i Pfizer. Jeg ble der i 
5 år og har nå faktisk allerede vært 
nesten 11 år i Aleris – en fantastisk 
reise der jeg har fått være med å bygge 
opp selskapet, både ved organisk vekst 
og ved oppkjøp av Teres og Curato til 
den solide aktøren Aleris Helse nå er. 

Jeg har hele tiden likevel visst at jeg 
ville tilbake til det offentlige, men åre-
ne har gått – uten at jeg har funnet 
anledningen. Det har jo vært fore-
spørsler tidligere, men jeg har trivdes 
så godt med utfordringene i Aleris. Da 
anledningen bød seg ved St. Olav var 
jeg klar. Her er det en fremoverlent 
holdning, klinikk og forskning er tett 
knyttet sammen, bygningsmessig og i 
praksis. De tenker helhetlig rundt 
pasienten og har fokus på strukturerte 

pasientforløp. Og de satser på et nytt 
journalsystem som knytter primær-  
og spesialisthelsetjenesten sammen  
til ett; de våger å satse på en måte som 
ingen andre har turt å gjøre. Det appe-
lerer til meg. Et sånt sted tror jeg at jeg 
kan være med å dra utviklingen videre 
– det er for eksempel ikke like fristende 
å starte med en jobb der hovedutford-
ringen er «å få to sykehus til å snakke 
sammen».

Snakker vi OUS? 
JEG sa ikke det…  

Men det er jo et enormt budsjettfokus og 
flere enn de ansatte snakker nå offentlig 
om at rammene er for trange i forhold til 
oppgavene – om det er virkeligheten du 
møter?
St. Olav har holdt budsjettet i mange år, 
det er ny bygningsmasse, bra struktur 
– det er mye som er bra og det er et 
grunnlag der som jeg tror på. Så har de 
som alle helseforetak også mange ut-
fordringer, men jeg velger å tenke posi-
tivt – det er alltid et handlingsrom. Det 
er like mye budsjettfokus i det private  
– budsjettet må holdes når det er ved-
tatt. Det kan selvfølgelig være at jeg er 
naiv i forhold til hva jeg går til, men det 
ligger alltid et handlingsrom i ny-

tenkning. Nytenkning er et viktig 
grunnlag for at Aleris har lykkes. Vi må 
innse at betingelsene for de offentlige 
sykehusene ikke blir bedre de neste 
årene – og det har jeg med meg inn i 
denne stillingen.

Nye måter?
Ikke nødvendigvis noe revolusjoneren-
de. Ofte er summen av alle mindre tiltak 
vel så viktig.  Kostnadene på et sykehus 
utløses hovedsakelig i det daglige pasi-
entnære arbeidet. Og det er vist en klar 
sammenheng mellom kvalitet, pasient-
tilfredshet, medarbeidertilfredshet og 
økonomi, der logistikken i pasientfo-
rløpet er sentral. Noen enkle eksempler: 
komplikasjoner og sykehusinfeksjoner 
er kostbart, de medfører ikke bare store 

Intervju med Grethe Aasved,
ny direktør ved St. Olavs Hospital

Det vakte oppsikt at nåværende direktør i Aleris overtar etter Nils Kvernmo  
ved St. Olavs hospital. Har man fått utfolde seg i det private næringsliv i mer  
enn 15 år og vært med på ekspansjonen i selskapet som sparker vårt offentlige 
helsevesen litt på leggen – hvordan kan man da ikle seg den offentlige 
 budsjettmessige tvangstrøye og byråkrati frivillig?

Intervjuet av redaktør Arild Egge››

Grethe Aasved

Of representerer også spesialister i lederstillinger     og markerer dette med å etablere en egen spalte. 
Her inviterer vi medlemmer i lederstillinger til å reflektere      over tema spesielt relevante for denne gruppen fremover.
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lidelser, men også store utgifter der det 
er mye  spare på å redusere disse.  I en 
kunnskapsbedrift som St Olav er det jo de 
ansatte som ER selve sykehuset. Trivsel 
på arbeidsplassen er viktig for god pasient - 
behandling og senker samtidig sykefra-
været – som er svært kostbart. Alt dette 
høres banalt og enkelt ut, men krever et 
kontinuerlig fokus og har stor effekt. På 
et privat sykehus er vi helt avhengig av at 
vi får dette til og at pasientene er fornøyde; 
ellers kommer de ikke til oss og vi går 
konkurs.

Hva skal til for at du føler at du er på 
rett plass også ved St. Olav?  
Jeg har veldig fokus på resultater – at vi 
leverer gode helsetjenester og at pasient-
ene er fornøyde. Jeg ser frem til å sette 
meg inn i hvilke parametre som følges på 
St.Olav. 

Hvordan er din profil som leder? 
I utlysningsteksten står det at man 
ønsker en leder som er synlig, samlende 
og resultatorientert  – og jeg tror jeg 
kan være det. Jeg har stort fokus på å 
forstå driften, være tett på lederne  og 
forstå utfordringene slik at jeg kan 
fungere som en god sparringspartner 
for dem i det å finne løsninger. 

Du har solid fartstid i Legeforeningen 
som tillitsvalgt, Ylf leder og visepresident 
– hvordan former det deg som leder i en 
stor organisasjon som St. Olav?
Jeg vet at Kvernmo var en meget godt 
likt leder, også av de tillitsvalgte, og jeg 
skal sånn sett hoppe etter Wirkola. 
Men jeg har selvsagt med min bak-
grunn en helt naturlig forståelse for de 
tillitsvalgtes viktige rolle og jeg håper 
de vil oppleve det som en fordel at jeg 
har en fartstid i Legeforeningen: Invol-
vering av de ansatte er jo en opplagt ting 
– en kunnskapsbedrift som dette, be-
står jo av de ansatte. Hvis ikke de føler 
seg involvert, sett og forstått, så mis-
lykkes man i hvert fall! Endringer og 
omstillinger vil alltid måtte pågå og det 
vil sikkert bli mange utfordrende pro-
sesser. Men de ansatte må ha eierskap 

til endringer for å få dem gjennomført.
Tilbake til budsjett, Aleris – St. Olav 
– hva er forskjellene for deg som  direktør? 
Jeg ser ikke de prinsipielle forskjellene 
– når et budsjett er lagt, skal det følges. 
I St. Olavs tilfelle er det selvsagt mye mer 
komplekst og den største forskjellen er 
at Aleris hele tiden hadde en betydelig 
vekst i budsjettene, noe man ikke i 
samme grad vil se i det offentlige.  
Men krav til budsjettbalanse er  
det samme.
Men, budsjettdisiplinen i det offentlige 
medfører ved røde tall regelmessig 
 investeringsstopp  som rammer nytt 
utstyr som direkte går utover sikkerhet 
og behandlingskvalitet for pasientene 
– de fleste har problemer med nettopp 
denne følgen av budsjettdisiplin…

I en sunn bedriftsøkonomisk tanke-
gang ligger kvalitet ekstremt høyt. I 
mine månedsrapporter til styret i Aleris 
blir jeg like mye målt på kvalitet og 
pasientsikkerhet  som det økonomiske 
resultatet; har vi dårlig sikkerhet og 
kvalitet, får vi ikke pasienter. Det jeg 
kan bidra med er i hvert fall den tanke-
gangen - så får vi snakkes om noen år 
for å se hvordan det gikk…. 

Den mobile Ct. maskinen til intensiv 
dere ikke har fått – har man sett på det 
helhetlige og langsiktige regnestykket, 
for eksempel i forhold til sikkerhet  
og ressursbruk ved IKKE å ha den? 
 Drøfting av omprioriteringer i slike saker 
er viktig; jeg har erfart mange ganger 
at ansatte ser løsninger man i ledelsen 
ikke har tenkt på.  Jeg tror mine ansatte 
har til gode å se meg si nei til smarte 
løsninger innenfor de rammene vi har.

Nils Kvernmo er jo en av de som har 
offentlig uttalt at sykehusenes rammer 
ikke samsvarer med de oppgaver de  
blir pålagt. Herlof Nilssen har gjort  
det samme. Det er nye takter at RHF-
direktører uttaler slikt offentlig – hva 
synes du om det? Er det greit?
Ytringsfriheten verdsettes heldigvis 
høyt i Norge og det er viktig med saklig 
og god debatt. Og samtidig er det viktig 

å være tydelig på hvilken rolle man har 
i debatten.  

Konstruktive medarbeidere – da går det 
bra med deg som sjef!?
Ja, vet du hva – det var et godt slagord! 
Hvis vi klarer å ta ut det konstruktive 
potensialet hos den enkelte medarbeider, 
mellomleder og leder – ja da lykkes vi!

Det er jo spesielt interessant å høre din 
oppfatning av det private helsemarkedet 
i Norge?
Vi vil se at veksten primært vil skje i 
privat-markedet, det vil si innen helse-
forsikring og de som betaler av egen 
lomme. I Aleris kommer ca 50% av 
inntektene fra offentlige kontrakter, 
men det har vært gradvis synkende de 
siste årene. Innen forsikring har det 
skjedd en utvikling den siste tiden mot 
for eksempel mer kostbare kreft-
behandlinger. Man har nok bare sett 
starten på et marked som ikke er så 
fokusert på å kjøpe seg forbi køer,  
som å få den behandling Beslutnings-
forum sier nei til… 

Det private helsevesenet i Norge 
 kommer aldri til å bli stort! Det skal være 
det innovative korrektivet og avlasteren 
på utsida. Det gir et ansikt til det som 
ikke fungerer og for eksempel å tilby nye 
medikamentelle behandlinger som kom-
mer. De private bidrar dermed til å skape 
debatt og trigge løsninger i det offentlige. 
Jeg tror det offentlige helsevesenet blir 
bedre av at det private eksisterer.

Flytter du til Trondheim nå ? 
Jeg skal pendle og må finne meg en 
pendlerleilighet i sentrum i gang-
avstand til sykehuset. 

Så det er ikke innbakt direktørbolig?
He, he, dette her er ikke noe jeg gjør for 
lønna – jeg går ned i lønn. Hadde lønna 
vært avgjørende hadde jeg blitt i Aleris. 

Så dette er av ekte kjærlighet til det 
offentlige helsevesen?
Absolutt – og jeg gleder meg sånn  
til å ta fatt på oppgavene.   •

Of representerer også spesialister i lederstillinger     og markerer dette med å etablere en egen spalte. 
Her inviterer vi medlemmer i lederstillinger til å reflektere      over tema spesielt relevante for denne gruppen fremover.
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Bakgrunn
Kort fortalt går Gjør kloke valg ut på å 
redusere overdiagnostikk og overbe-
handling ved at legene, gjennom de 
fagmedisinske foreningene, lager 5 
anbefalinger over tester, prosedyrer 
eller behandling som ofte er brukt og 
som det bør stilles spørsmål ved. Sam-
tidig oppfordres pasientene til å stille 
fire spørsmål til legen:
 1) Trenger jeg denne testen/prosedy-
ren/behandlingen 
2) Hva er risiko og bivirkninger? 
3) Finnes det alternativ? 
5) Hva skjer hvis jeg ikke gjør noe?

Wendy Levinson
Professor i indremedisin og leder for 
den kanadiske Choosing Wisely Cam-
paign (https://choosingwiselycanada.
org/ ). I tillegg er hun internasjonal 
koordinator for den globale Choosing 
Wisely-bevegelsen. Levinson åpnet 
med å fortelle at «Choosing Wisely is a 
campaign to help clinicians and pati-
ents engage in conversations about 
unnecessary tests and treatments and 
make smart and effective choices to 
ensure high-quality care». 

Hun fortalte historien om hvordan 

The Choosing Wisely Initiative ble 
lansert i USA i 2012 av the American 
Board of Internal Medicine (ABIM) 
Foundation (http://www.choosingwi-
sely.org/).  ABIM utfordret spesiali-
tetsforeninger I USA til å identifisere 
tester, prosedyrer og behandling som 
de mente enten var overforbrukt, eller 
som pasientene ikke hadde nytte av. 
Tall fra Canada tyder på at innenfor 
selekterte diagnostiske områder, er om 
lag 30% av testene  og prosedyrene 
som blir tatt  potensielt unødvendige 
(https://choosingwiselycanada.org/
perspective/unnecessary-care-cana-
da-cihi-cwc-joint-report-released/). 

Choosing Wisely har siden spredt 
seg til mer en 20 land gjennom flere 
kanaler, men først og fremst via de 
kliniske fagmiljøene. Levinson trodde 
at den raske spredningen dels kan 
forklares med at kampanjen er profe-
sjonsdrevet, dels at den har et enkelt, 
bottom-up-design og dels at den byg-
ger på vanlige, kliniske problemstillin-
ger.  Kampanjens budskap lar seg lett 
forene med profesjonelle verdier og 
normer om «ikke å skade», samtidig 
som konseptet er enkelt og fleksibelt 
og «makes sense for doctors».

Levinson beskrev ulike drivere for 
overdiagnostikk og overbehandling. 
Disse driverne initieres både av pasien-
ter og leger, som for eksempel oppfat-
ningen om at mer medisin alltid er 
bedre, screening og tidlig diagnose 
alltid er et gode, fordelene ved behand-
ling alltid trumfer ulempene osv. Ett av 
målene med The Choosing Wisely 
Campaign er å utfordre disse forestil-
lingene og oppfordre legene og pasien-
tene til å starte en samtale om risiki og 
potensielle skader ved overutredning 
og –behandling. 

Choosing Wisely handler om å opp-
muntre klinikere og pasienter til å velge 
trygge og gode helsetjenester som:
- har et solid kunnskapsgrunnlag
- ikke påfører skade
- virkelig er nødvendig

I den kanadiske kampanjen har de 
brukt tydelige og synlige virkemidler 
for å spre kampanjens budskap, som 
plakater, filmer og pamfletter som de 
har spredt på ulikt vis via sosiale medi-
er og andre kanaler (fig 1, 2 og 3).

Beccah Rothschild
tidligere direktør for Health Literacy 
Projects ved UC Berkeley School of 

Gjør kloke valg 
- en kur mot overdiagnostikk
og overbehandling?

Den 13. mars i år arrangerte Legeforeningen en konferanse med tittelen 
«Choosing Wisely – en kur mot overforbruk av helsetjenester». Møtet var  
et ledd i forberedelsene til den norske versjonen av Choosing Wisely 
 Campaign – Gjør kloke valg – som skal lanseres høsten 2018 (boks 1).  
Budskapet om at «mer ikke alltid er bedre» falt tydelig i smak hos deltakerne: 
«Dette aksler virkelig doktortrøya på en god måte, vi skal gi riktig behandling 
– ikke for mye og ikke for lite», sa statssekretær Erlandsen til Dagens Medisin.

Av Bente Kristin Johansen, fagsjef, lege, Medisinsk fagavdeling, Dnlf››
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Public Health, ga eksempler på hvordan 
man kan hjelpe pasienter til å gjøre 
kloke valg og unngå overdiagnostikk og 
overbehandling. Hun viste resultater 
fra en studie som undersøkte hvorvidt 
pasientspørsmålene som er gjengitt i 
innledningen, faktisk virker. Resultatene 
vises i figur 4. Deretter gjennomgikk 
Rotschild hvordan de i USA benytter 
ulike virkemidler for å formidle kam-
panjebudskapet gjennom sosiale og 
andre medier. Rotschild viste også til 
pasientinformasjon som er utarbeidet 
av «The Consumer Report», et aner-
kjent forbrukerorgan i USA, og som de 
deler raust med andre: (http://www.
choosingwisely.org/patient-resources/

Angela Coulter 
Forsker og, blant annet, tidligere direk-
tør ved The Health Services Research 
Unit ved Universitetet i Oxford, snak-
ket om «Shared descicion making» 
(samvalg/felles beslutningstaking) i 
konteksten The Choosing Wisely Cam-
paign. Hun påpekte at kjernen i kam-
panjen handler om at klinikere og 
pasienter sammen velger utredning og 
behandling basert på klinisk evidens 
og pasientens informerte preferanser. 

Figur 1

Figur 2

Figur 3

Figur 4

WHY GIVE TWO
WHEN ONE WILL DO?

A toolkit for reducing unnecessary red blood cell 
transfusions in hospitals

version 1.2
July 2017
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Hun viste til flere eksempler og 
forskningsbasert kunnskap om hvor-
dan helsepersonell kan kommunisere 
risiko (figur 5) og at det finnes mange 
ulike beslutningsverktøy som kan være 
til hjelp i konsultasjonen. 

Etter lunsj fulgte innlegg fra Norsk 
forening for geriatri ved Nina Om-
mundsen og Norsk forening for all-
mennmedisin ved Stefan Hjørleifsson 
som presenterte foreningenes anbefa-
linger, motivasjon og bakgrunn for å 
delta i en norsk versjon av kampanjen. 

Ketil Størdal leder av Norsk barne-
legeforening og forsker ved Folkehelse - 
instituttet, viste blant annet hvordan 
barnelegene planlegger å måle kjenn-
skap til og effekt av Gjør kloke valg 
kampanjen gjennom intervjuer, ved 
bruk av pasientadministrative 
systemer og kvalitetsregistre. 

Barthold Vonen, professor i kirurgi 
og direktør ved Senter for klinisk do-
kumentasjon og evaluering (SKDE), 
startet med å sitere helseminister Bent 
Høye som i sykehustalen i 2016 viste til 

paradokset ved at mange pasienter 
venter på unødvendig behandling. 

Helseatlasene viser geografisk varia-
sjon i helsetjenestene som er forårsa-
ket både av over- og underforbruk 
(https://www.helseatlas.no/). Målet 
med helseatlasene er å avsløre uønsket 
variasjon i helsetjenestene, engasjere 
klinikere, politikere og helseledere, og 
stimulere til endring i klinisk praksis i 
Norge.

 Vonen påpekte at det er åpenbart 
flere sammenfallende målsetninger og 
tiltak for Choosing Wisely/Gjør kloke 
valg og helseatlasene: I The Choosing 
Wisely Campaign/Gjør kloke valg iden-
tifiserer klinikerne selv hvilke tester, 
prosedyrer og behandling som de me-
ner ofte fører til overutredning og over-
behandling, og det er også klinikerne 
selv som iverksetter og driver frem 
endringer. Helseatlasene kan på sin side 
bidra med å identifisere flere områder 
med uønsket variasjon i helsetjeneste-
ne, og tilby effektive målinger av varia-
sjon med høy grad av nøyaktighet.

Marit Hermansen, president i Lege-
foreningen, innledet konferansen, men 
hennes innlegg fungerer godt som en 
oppsummering. Hun påpekte at Gjør 
kloke valg-kampanjen er «fagmiljøenes 
varslingskampanje overfor seg selv, og 
en anerkjennelse av at pasienter ofte 
blir testet, utredet og behandlet for 
mye.»  Det er ikke ment å være en «pe-
kefinger»-kampanje, men legene og 
pasientene oppfordres til å snakke om 
overdiagnostikk og overbehandling og 
ta de kloke valgene sammen. Hun viste 
også til at Gjør kloke valg er en kvalitet 
og pasientsikkerhets-kampanje. Den 
handler derfor ikke primært om å spare 
penger, selv om en vellykket kampanje 
vil medføre at vi bruker ressursene 
riktigere. Hvis vi reduserer uønskede og 
unødvendige helsetjenester, kan vi 
bruke mer tid og penger på nødvendige 
helsetjenester og dermed redusere 
problemene med underforbruk. Til 
slutt avslørte hun at Legeforeningen 
regner med å lansere Gjør kloke valg- 
kampanjen i løpet av høsten 2018. •

Figur 5 Boks 1
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vi reduserer uønskede og unødvendige 
helsetjenester, kan vi bruke mer tid og penger 
på nødvendige helsetjenester og dermed 
redusere problemene med underforbruk. Til 
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 er Legeforeningens kampanje mot overdiagnostikk og 
overbehandling 

 lanseres høsten 2018 
 handler om at legen og pasienten oppfordres til en 

samtale om overdiagnostikk og overbehandling for 
sammen å gjøre kloke valg 

 Legene lager lister over tester, prosedyrer og 
behandling som ofte er brukt, som ofte er unødvendige 
og som kan påføre pasienten belastning eller skade. 

 Disse listene skal etableres av de fagmedisinske 
foreningene, være kunnskapsbaserte og innenfor egen 
spesialitet. 

 Pasientene inviteres til å delta i kampanjen og 
oppfordres til å stille legen 4 spørsmål: 

• Trenger jeg denne 
testen/prosedyren/behandlingen 

• Finnes alternativer? 
• Hva er risiko og bivirkninger? 
• Hva skjer om jeg ikke gjør noe? 

 

Ønsker du å delta? Ta kontakt: 

klokevalg@legeforeningen.no 
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Helt siden jeg var leder av Over-
legeforeningen i perioden 2007- 

2011 har jeg jobbet for å vise at det er 
manglende samsvar mellom oppgaver 
og ressurser i sykehusene. Foretaks-
reformen skulle være slutten på svarte-
perspillet mellom fylket som sykehus-
eier og Staten/Stortinget som bevilger. 
Det kom bare andre spill istedenfor. 
«Det er udemokratisk å bruke mer 
penger enn Stortinget har bevilget» sa 
helseminister Sylvia Brustad. Jeg svarte: 
«Det er udemokratisk å be om mer 
helsetjen ester enn det man bevilger 
penger til». Et godt retorisk poeng 
syntes jeg, uten at det hjalp noe.

Sykehusdirektørene i Norge har vært 
utrolig lojale mot systemet. Det vil 
alltid være slik at den enkelte direktør 
vil stå i en spagat mellom sin overord-
nede bevilgende myndighet og sin egen 
organisasjon. Det vil naturlig nok være 
noen kamper om fordeling av ressurser 
og oppgaver, men dette har skjedd bak 
lukkede dører. Både på RHF-nivå opp 
mot departementet og minister, og 
mellom foretak/sykehus og RHF. Det 
er ensidig etablert en enorm respekt 
for rammene som gis av Stortinget, 
mens en tilsvarende respekt for at opp- 
gavene minister/departement/Storting 
skal være finansiert eksisterer ikke. 

Dessverre. 
Og denne servile lojaliteten til de 

overordnede budsjettrammene har 
kostet. Det er ikke få sykehusdirektører 
eller ledere lenger ned i systemet som 

er blitt kastet, eller som selv har kastet 
inn håndkledet, fordi oppgaven(e) har 
vært umulige å løse. Og kanskje man 
nettopp fordi man er så  servil, så lojal 
oppad, så har man ikke klart å skape  
en forståelse for situasjonen, verken 
oppover eller nedover.

Nå begynner denne lojaliteten å slå 
sprekker. Nils Kvernmo ved St. Olav 
fortalte i 2015 at pålagte oppgaver var 
større enn tildelte ressurser. Det vakte 
betydelig oppsikt at en direktør ytret 
slikt offentlig.

Styret ved sykehuset Østfold valgte å 
la direktør Just Ebbesen slutte, og de 
utsatte å overta ansvaret for innbyggerne 
i Vestby kommune. Det var ikke plass 
på sykehuset (som er bygd alt for lite) 
til å gjøre dette på en forsvarlig måte. 
Dette står i direkte motstrid mot hva 
helseminister Høie sa til Overlegen i 
november 2017: «Det vil alltid være slik 
at nye store bygg, som for eksempel 
Kalnes, også krever en ny organisasjon 
og en ny måte å arbeide på. Dette tar 
tid å få til å fungere.»

Helse Sør-Øst har besluttet å evaluere 
hele modellen for størrelse på sykehus-
bygg. Vi får håpe at dette kan sikre at 
man unngår flere AHUS og Kalnes 
tabber, eller kanskje ordet skandaler  
er mer dekkende.

Senest gikk RHF direktør for Helse 
Vest, Herlof Nilssen på banen på Of/
Ylfs vårkurs i Bergen. Han fortalte at 
avbyråkratiserings- og effektiviserings-
reformen kostet sykehusene 1,3 milli-

arder kroner. Han hadde ikke sin del  
av disse pengene. Dagens Medisin 
kalte det å fyre av en bredside mot 
ministeren. «Det at dette tas ut på 
legenes egen area kan kun forstås som 
at smertegrensen er nådd ved norske 
sykehus» skriver avisen på lederplass. 
Det fremkom at dette var tatt opp på 
interne møter tidligere. Når det nå ble 
gjort offentlig avfeide Høie kritikken 
som teoretisk. Det var jo som forventet. 
Det som er spennende er at den lengst 
sittende RHF-direktøren tar dette ut i 
den offentlige sfæren.

Norge er et av landene med færrest 
sykehussenger pr innbygger. Vi bygger 
for små sykehus. Det har nylig vært 
gjennomført tidenes lengste legestreik. 
Det er en tillitskrise mellom arbeids-
takere og ledelse og mellom Legeforen-
ing og Spekter. Rambøll-undersøkelsen 
viser at leger mener at de har meget liten 
autonomi og det er for liten åpenhet. Da 
er det fint at sykehusdirektørene nå 
forhåpentligvis vil være mer åpne om 
de problemene det manglende forhold 
mellom ressurser og oppgaver gir for 
driften av sykehusene. Og for ivare-
tagelsen av pasientene. Først da kan vi 
begynne å planlegge pasientens helse-
tjeneste nede i selve tjenesten og ikke 
bare på ministerens skrivebord.

Helseminister Bent Høie bekrefter at 
Nilssen har fremmet tilsvarende syns-
punkter internt, men virker bare sånn 
passe fornøyd med at Helse Vest-sjefen 
nå tar dem ut i det offentlige rom. •

Viljen større enn evnen
Det er slitsomt å snakke til døve ører.

››

Foto: Sturlason

Av Arne Laudal Refsum, redaksjonskomitéen

Se linker:
https://legeforeningen.no/Nyheter/2018/Stor-arbeidsbelastning-og-liten-medvirkning/
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Etter seks år sluttet jeg høsten 2016 
som assisterende fylkeslege og ble 

kommuneoverlege. Erfaringene fra 
tilsynsmyndigheten har vært svært 
nyttige i min jobb som leder for 27 
fastleger og en sykehjemslege. 

Noen ganger blir legelivet vanskelig. 
Uønskede hendelser, feil og uflaks. 
Plutselig er marerittet virkelighet. 
Tilsynsmyndighetens samfunnsopp-
drag er å undersøke hendelser som 
leger aller helst vil unngå å bli en del 
av.

Jeg har holdt mange foredrag for 
leger om tilsynsmyndighetens arbeid. 
Stemningen i slike seanser kjenner jeg 
bare igjen fra eksamenslokalet eller 
tannlegekontoret. Helt stille. Bekymrede 
og vaktsomme blikk. Ingen spørsmål 
blir stilt. Ikke før det blir pause, eller 
senere på telefon eller e-post. 

Møter med tre kolleger står sterkt  
i hukommelsen. Tre kolleger som har 
godkjent at de brukes som eksempler 
på hvordan leger påvirkes av klage-
saker. 

Kollegamøte én - bryllupsforviklinger
Et av møtene var på et kurs hvor 
 makt ubalansen i pasient-lege-rela-
sjonen var tema. Diskusjonen tok ut-
gangspunkt i en tilsynssak hvor et 
helsepersonell hadde innledet et 
 kjærlighetsforhold til en pasient. Jeg  
la merke til en lege på andre rad som 
gjorde diskret forsøk på å tørke svetten 
fra panna. Resten av dagen satt legen 
med stresset blikk og forsøkte å gi inn - 
trykk av at han var «påkoblet». Men 
blikket var fjernt. Legen deltok aldri i 
diskusjonene. Han bare satt der stille. 
Helt stille. 

Tidlig neste morgen rakk jeg knapt  
å komme inn kontordøra før telefonen 
ringte. Jeg kjente igjen den skjelvende 
stemmen som hadde et spørsmål. Legen 
fortalte at han tidligere jobbet på en 
kirurgisk poliklinikk. Der hadde han 
hatt ei ung dame til bruddkontroll. 
Etter dette hadde han ingen kontakt 
med henne. Ikke før han igjen møtte 
henne på et utested ett år senere. Den 
sjarmerende damen ble hans forlovede. 
Giftermål sto nå for tur. Legen spurte 
engstelig hva som kom til å skje om 
han giftet seg med henne? 

Relativt nygift som jeg selv var, for-
talte jeg at bryllupsdagen blir hektisk 
med mange inntrykk. Når bryllupsnatta 
kommer, er søvn sikkert førsteprioritet. 
Jeg ønsket vedkommende lykke til 
med giftermålet og beroliget med at 
verken Fylkesmannen eller Helsetil-
synet ville komme på uanmeldt tilsyn. 

Tilsynssaken som ble diskutert 
dagen i forveien var ikke i nærheten  
av det som hadde holdt legen våken 
gjennom natta. Da jeg fortalte dette 
sprakk legens stemme. Jeg «hørte» 
tårer av lettelse. Mens legen hentet seg 
inn brukte jeg det neste minuttet på å 
prate tørt om pasient-lege-relasjoner, 
før samtalen ble avsluttet med nye 
lykkeønskninger fra min side.

Kollegamøte to – overlege i krise
Dagen etter et hendelsesutløst tilsyn 
fikk jeg besøk på kontoret av en over-

lege. En dyktig, framstående fagperson 
som knapt rakk å sette seg ned før 
tårene begynte å renne. Samtalen som 
fulgte beskrev en lege i krise. En lege 
som hadde vært involvert i en alvorlig 
hendelse. Som følte at ansvaret hvilte 
på hans skuldre. En lege som ikke hadde 
sovet siden. En lege som hadde fryktelig 
vondt for det som hadde skjedd. En 
lege som opplevde at tilsynsmyndig-
hetens involvering fikk lasset til å velte. 
Legen gråt.  

Kollegamøte 3  
– bare én lege vet om saken
Ved en annen anledning kom jeg i prat 
med en fastlege som hadde hatt en 
perifer rolle i en tilsynssak. Saken om-
handlet helsehjelpen en av hennes 
pasienter fikk ved lokalsykehuset. Jeg 
kunne huske at pårørende, i en bisetning, 
hadde stilt spørsmål ved om pasienten 
burde vært henvist på et tidligere tids-

Når leger gråter
De fleste leger vil i løpet av sin karriere oppleve en klagesak. 
Når ledelsen viker unna, må mange ta børa alene. Noen gråter - alene.  

Av Cato Innerdal, Molde kommune - Helsetjenesten

Denne kronikken ble først publisert på fastlegen.no 26.4.2018  
og i Romsdalsbudstikke 5.5.2018. 

››

Om forfatteren:
Cato Innerdal - kommuneoverlege 
og nærmeste leder for legene i 
Molde kommune. Spesialist i sam-
funnsmedisin og har tidligere vært 
ass. fylkeslege og konst. fylkeslege 
i Møre og Romsdal i perioden 2010 
- 2016. Også vært ansatt som seni-
orrådgiver i Helsetilsynet.
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punkt. Fylkesmannen sendte saken 
videre til Helsetilsynet for vurdering 
av helsehjelpen pasienten fikk ved 
sykehuset. Fastlegen, som fikk kopi av 
oversendelsesbrevet, klarte imidlertid 
ikke å glemme standardfrasen om at 
«Helsetilsynet vil i sin saksbehandling 
vurdere alle sider ved saken». 

Legen fortalte at hun hver dag gikk 
til posthylla på kontoret med hjerte-
bank og klamme hender. Grudde seg til 
lunsj. Kanskje posten hadde kommet? 
Hva ville tilsynsmyndigheten skrive 
om hennes rolle? Kom hun til å få 
 kritikk? Kom lokalavisa til å skrive om 
det? Kom noen til å skrive om det på 
nettet? 

Tårene rant mens hun fortalte om 
panikken som fylte henne da hun åpnet 
den første konvolutten fra Fylkes-
mannen. «Opprettelse av tilsynssak» 
etterfulgt av fastlegens navn var over-
skriften. Brevet var vedlagt klagen fra 
pårørende, ba om uttalelse fra fastle-
gen og utskrift av pasientjournalen. 
Hun fikk ikke sove. Hun gråt. Turte 
ikke snakke med kolleger. Hva ville  
de tro? Hva ville de si? 

Hun skrev sin uttalelse til Fylkes-
mannen samme natt og postla det selv 
når neste dag. Så ventet hun. Først 2,5 
måneder før hun fikk kopi av oversen-
delsesbrevet til Helsetilsynet. Deretter 
9 måneder på konklusjonen fra Helse-
tilsynet. En konklusjon som ikke nevn-
te hennes rolle. Hun fortalte aldri om 
tilsynssaken til sine kolleger. Bare hun 
visste om det. Hun følte seg helt alene. 
Nå gråt hun - igjen.

Legene blir stående alene  
– er det en god løsning?
Henvendelser fra Fylkesmannen, 
 Helsetilsynet og Norsk pasientskade-
erstatning sendes uten unntak direkte 
til fastlegene. Jeg har ennå til gode å 
være kopimottaker, eller bli orientert 
om fra avsenders side. Resultat: fast-
legene står alene. Noen gråter - alene.

Tilsynssaker som involverer leger i 
sykehus sendes til sykehusets ledelse. 
Likevel har flere leger i sykehus fortalt 
til meg at de selv får i oppgave å «svare 
ut» slike henvendelser. De opplever at 
ledelsen distanserer seg og gjør tilsyns-
saker til legens «ansvar». Resultat: 

sykehuslegen står alene. Noen gråter 
-  alene.

Samfunnet og befolkningen forventer 
mye av legene. Arbeidssituasjonen til 
leger flest er preget av lange arbeids-
dager med høyt arbeidspress og høye 
krav til nøyaktighet og kvalitet. Før 
eller senere vil de fleste oppleve å få en 
klage, tilsynssak eller erstatningssak i 
posthylla. Da er det er vanskelig å stå 
alene. Det er ensomt å gråte alene. 

En anerkjent modell for krav, kontroll 
og støtte viser sammenhengen mellom 
den enkeltes arbeidssituasjon og psyko - 
sosiale konsekvenser jobben har. I 
jobber med høye krav vil arbeidstak-
erens opplevelse av kontroll over egen 
arbeidssituasjon og sosial støtte påvirke 
mestringsfølelse og mestringsevne. 
Sosial støtte, fra leder og kolleger, 
 anses som en viktig forutsetning for 
læring og mestring. Og motsatt: liten 
grad av sosial støtte gir dårligere mest-
ring og læring. Jeg tror dette også 
 gjelder for leger. Også fastleger. 

En rapport fra Helsetilsynet, «Læring 
av feil og klagesaker»1, omtaler en 
undersøkelse blant legene i fire fylker 
fra 1997. Undersøkelsen viste at nesten 
ni av ti leger mente at en klagesak ville 
være en personlig belastning. Halv-
parten ville oppfatte det som en stor 

personlig belastning. En fjerdedel av 
legene svarte at en klagesak og om-
stendighetene rundt den kunne gjøre 
at legen ville skifte arbeidsplass. En 
tredjedel svarte at en klagesak kunne 
føre til usikkerhet på om de hadde 
valgt riktig yrke. 

Det ingen grunn til å tro at disse 
funnene ikke er relevante i dag, ca.  
20 år senere. Jeg tror jeg imidlertid  
at svarene ville vært enda mer bekym-
ringsverdige i dag, særlig innenfor 
fastlegetjenesten. 

Tilsynssaker er krevende  
– ikke stå alene!
Tilsynssaker og klager er svært krevende 
for de involverte. Man skal ikke under-
vurdere effekten av at legen kan støtte 
seg på leder når klagesaken er et faktum. 
Som leder for en gruppe samvittighets-
fulle, høykompetente leger er det min 
oppgave å ivareta den enkelte. Også når 
det stormer. Jeg kan støtte legen og gi 
veiledning om hvordan klagesaken bør 
håndteres. Være en sparringspartner i 
en vanskelig situasjon. En situasjon 
som kan påvirke hverdagen, både på 
jobb og i fritiden, dag og natt.

Fastleger og sykehusleger må ikke bli 
stående alene med slike situasjoner. 
Som legeleder kan jeg ikke overlate 
dette til Legeforeningens støttekollega-
ordning. For selv om det er et utmerket 
tilbud, så må det, både i sykehus og i 
kommuner, være en ledelse som er sitt 
ansvar bevisst. Det må være veldig lav 
terskel for å få hjelp. Aller helst bør 
hjelpen bli tilbudt. Å være en del av  
et system og ha noen å lene seg på gir 
trygghet i en utrygg sitasjon. 

Trygge leger tar gode avgjørelser. Til 
det beste for pasienten og samfunnet. 
Så slipper de å stå alene i saksbehand-
lingstiden. Og gråte - alene.  • 

Referanse:

1:  Svein Zander Bratland og Sverre 
Lundevall: Læring av feil og klage-
saker, Helsetilsynet 2009. https://
www.helsetilsynet.no/upload/
Publikasjoner/rapporter2009/
helsetilsynetrapport7_2009.pdf

Foto: E
dith Stenberg
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Sykehusene er ikke blottet for senior - 
tiltak. De finnes helst på individnivå, 

sjeldnere på gruppenivå. Motstanden 
mot å skriftliggjøre seniortiltak som 
annet enn vakre ord i tariffavtaler, er 
påtrengende. Det kan synes som om 
alle «vet» at overleger jobber lenge og 
at arbeidsgiver både tror og håper at 
det vil fortsette slik, uten tiltak. 

Tiltak overfor seniorer varierer 
 mellom sykehus, fagområde og vakt-
intensitet. Tariffavtalen gir rett til å tre 
ut av vakt ved fylte 58/60 år. Den brukes 
ikke så ofte, særlig fordi man da kan  
gå mye ned i lønn. En annen viktig 
begrunnelse er hensynet til kolleger. 
Som en skriver: «For egen del går vi nå 
2-delt i ukedagene, kan ikke la kollegaen 
ha alle hverdagene alene». Noen steder 
går alle ut av vakt ved fylte 60 år, uten 
lønnskompensasjon, men man kan jobbe 
inn timene med ekstra poliklinikk. «Ut 
av vakt med full lønnskompensasjon» 
gjelder trolig kun et lite mindretall.

Ellers ser vi mer lokale eksempler på 
seniortiltak som vakttjeneste kun på 
dagtid eller til kl. 20.30 en dag i uken, 
og dagvakt i helgene med kun dagtid 
eller «bestefarsvaktordning» på ung 
uerfaren kollega. 

Det finnes «senioroverleger» som 
går som kompetansestøtte (vakttid)  
for ferske overleger. 

Noen har 4-6 seniordager etter fylte 
62-65 år. Andre får en ekstra sum (15 
- 20 000 kroner) til kurs eller andre 
formål som en kan velge selv, for eksem-
pel å ta ut i fridager. Fleksibel arbeidsdag 
/arbeidstid og fleksibelt uttak av over-
legepermisjon etter fylte 60 år finnes 
også. 

Mulighet for 90 % stilling med full 
lønn etter 62 års alder er ført opp på 
listen over eksisterende tiltak.

Noen ønsker slett ikke å trappe ned. 
Som en skriver: «Det er ingen «synlige» 
seniortiltak fra min posisjon, men de 
aller fleste seniorer jeg kjenner, har 
stor glede av jobben og ønsker ikke å 
trappe ned. De ser med bekymring på 
at de skal bli 70 eller 72 og måtte slutte». 

Langt de fleste kommentarene i 
undersøkelsen er kritiske som disse:

Skråblikk på seniorpolitikk
Seniorpolitikk er viktig for Ofs medlemmer. Det bekreftet vårens questback- 
undersøkelse der 2778 overleger svarte. Seniortiltak var det nest høyest  
prioriterte området etter økning av grunnlønn. Men det står labert til i norske  
sykehus. Det viste svarene og ikke minst kommentarene. Og det går heller  
i gal retning. 

Av Jon Helle, leder Overlegeforeningen

Foto: T
hom

as B
arstad E

ckhoff

«Det er overhodet ingen seniortiltak ved mitt sykehus. Tvert i mot. Livet som syke-
husoverlege blir verre og verre med mer og mer å gjøre og større og større krav til 
ditt bidrag. Dette samtidig med at yngre kolleger ikke forstår at man ikke er 40 når 
man er 60. De unge vil ha mer og mer fri og vi gamlingene går nu der…».
«Tilkjempede seniortiltak ble strøket over natta som et sparetiltak.»
«Eg veit det for nokre år sida fantest seniortiltak som også omfatta legar (eldre 
kolleger av meg) på sjukehuset. Leidinga har bevisst avvikla desse i tur og orden».
«Vi hadde seniordager tidligere, de ble fjernet. Det virket som om det ble gjort med 
glede og stor entusiasme fra ledelsens side»
«Jeg føler at arbeidsgiver kun ønsker å tyne de siste kreftene ut av meg som sologren-
spesialist i indremedisin i 20 år for jeg må snart legge inn årene. Det føles uverdig.»
«Mitt sykehus lokket med god seniorpolitikk. I løpet av et år har det blitt strøket  
ut over natten pga innsparingstiltak. Uten diskusjon. Som stort sett alt annet,  
bare tredd over hodene ovenfra og ned i systemet»
«Nettopp fratatt seniordagene – veldig beklagelig!»
«Ingen jobber mer (flere timer) enn våre eldste leger på avdelingen.»
«På sykehusets intranett står det at man kan søke om 10 % redusert stilling  
(da med fratrekk av seniordagene) med bibehold av full lønn. På min avdeling er vi 
2 som har søkt om dette, ingen har fått innvilget og jeg har ikke fått svar 1 år etter at 
jeg søkte om dette»
«Sykehuset er totalt blottet for seniortiltak. Null treff for dette fremmedord på intern- 
nettet.  Man utreder dette og startet med utredningen for 10 år siden. Siden er det ikke 
noe som heter seniorpolitikk engang. Ordet er avskaffet likesom korridorpasienter. 
Her har sykehuset satt verdensrekord, men nå heter det noe annet så det finnes ikke 
korridorpasienter heller. Nu finnes heldigvis ikke lenger direktøren heller.»
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I undersøkelsen fremkom noen 
 ønsker. Tydelige stemmer sa at det er 
«en tragedie at ikke erfaring og kompe-
tanse verdsettes». «Det gis ingen lønn-
skompensasjon for kritisk kompetanse, 
dvs. kompetanse som avdelingen 
 trenger, men som kun 1-2 personer 
innehar». «Selv om jeg er ung, dvs 42, 
synes jeg generelt det er elendige for-
hold for eldre leger i anestesi. Utrolig 
at man skal ha samme grunnlønn 

resten av livet fra den dagen man  
får sin første overlegestilling».  
«Det ønskes en stige for kompetanse/
ansiennitetstrinn også for overleger».

Til slutt: Skal vi forholde oss til de 
konturene vi ser av lønnsoppgjøret i  
år, både sentralt og lokalt, følger det 
trenden med fagre ord og liten hand-
ling. Og knapt nok det. Men fremover 
vil tiltak som ivaretar overleger under 
press i sykehus bli en prioritet for oss. 

Vi er allerede i gang med prosesser 
sammen med arbeidsgiversiden på 
RHF-nivå med tanke på bedre generelle 
og tilpassede avtaler fra 2020. I mellom - 
tiden er det nok best å sikre den enkelte 
avtaler på individuelt nivå.  •
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I god vårmøtetradisjon hadde kurs-
komiteen satt sammen et godt og 

spennende program. Det startet ut med 
selveste Herlof Nilssen som snakket 
om helseledelse. Han kritiserte avbyrå-
kratiseringsreformen for å medføre at 
budsjettene våre blir enda strammere 
og at det går utover pasientene. En 
uttalelse som ble sitert i Dagens Medi-
sin og som helseminister Bent Høie 
mente var en feilfremstilling av refor-
men. De som satt i salen tenderte nok 
til å være enige med Herlof Nilssen i at 
dette går ut over pasientene. Vi får 
flere og flere oppgaver som skal klares 
innenfor rammene. Dessverre ga ikke 
Nilssen oss mye håp om at det vil  endre 
seg i årene som kommer med en uheldig 
utvikling i alderssammensetningen i 
befolkningen og sviktende inntekter 
fra oljen. Han kom heller ikke med 
gode løsninger på problemet. Kan det 
skyldes at strikken er tøyd for langt? 
Odd Storetvedt, Personal- og organisa-
sjonsdirektør snakket om samarbeidet 
mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte og 
at nøkkelordet for suksess er tillit. Vi 
er enig, men en del steder er det mye 
arbeid som gjenstår før tilliten er 
 gjenopprettet. 

Avslutningen på dagen var ungdom-
mene fra Forandringsfabrikken. Noen 
av oss har møtt dem før, men det er 
alltid en skjellsettende opplevelse å 
høre dem snakke om hvordan de møtes 
i helsevesenet og hvordan vi ser ut til å 
glemme at de er selvstendige individer. 
De vil selv være med å bestemme hva 
som skal gis av informasjon til foreldre 

Vårkurs og Landsrådsmøte 2018
I år møttes vi til hyggelig samvær i Bergen, men vårværet viste seg dessverre 
ikke fra sin beste side. En skuffelse for oss som hadde gledet oss til våren i  
Bergen. Vakkert er det likevel i Bergen, og i år som i fjor var fellesmøtet med  
Ylf en suksess. Hele 250 medlemmer fra Of og Ylf var samlet på hotell Scandic 
Ørnen i hjertet av byen. De respektive foreninger avholdt sine årsmøter, og for  
Of sin del var lokalet til årsmøtet lite og trangt, men møtet var godt.

›› Av Ulla Dorte Mathisen, 
styremedlem Of
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eller andre omsorgspersoner. De må 
kunne stole på oss når det gjelder  
taushetsplikten ellers oppnår man ikke 
den kontakten som skal til for å gi god 
behandling. Men møtes de på riktig 
måte kan vi være med på å utgjøre en 
forskjell på veien til et bedre liv. Det  
er stort!

På dag to var temaet arbeidsmiljø. 
Stein Knardahl, avdelingsdirektør for 
arbeidspsykologi- og fysiologi fra Stat-
ens arbeidsmiljøinstitutt, snakket om 
hva som gjør at vi oppfatter arbeidsmi-
ljøet som godt, og hva som forebygger 
helseproblemer og sykemeldinger. 
Kontroll over egen arbeidstid viktig, 
noe som ikke er overraskende for oss 
etter 2016-oppgjøret. 

Elisabeth Ege fra AKAN kompe-
tansesenter, Karin Isaksson Rø og  
Geir Riise snakket om rusmidler og 
rusmiddelpolitikk. Hvor mye drikker 
vi, og hvordan har drikkekulturen 
endret seg. Hvilke tiltak kan man 
iverksette for å hjelpe. Åpenhet er 
viktig og erkjennelse må til. Årsaken  
til at leger får problemer med rus  
er ofte sammensatte. 

På dag tre startet journalist Sigrid 
Sollund fra Dagsnytt 18 med å snakke 
om hersketeknikker. Hvordan kjenner 
man igjen hersketeknikker når man 
blir utsatt for dem, og hvordan kan 
man parere dem. Ikke alltid lett når 
man først i etterkant blir klar over at 
det var det som skjedde.

Avslutningen stod Helle Hedegaard 
Hein for, cand merc fra Copenhagen 
Business School. Hun holdt foredraget 
om primadonnaer i arbeidslivet. Et 
fyrverkeri av et foredrag. Vi prøvde vel 
alle å identifisere vår arketype. Noen  
er nok primadonner, de fleste presta-
sjonstrippere eller pragmatikere, men 
la oss håpe at dagens mål- og kontroll-
styring ikke får flere og flere av oss til å 
regrediere til lønnsmottakere. Det er nok 
hverken pasientene eller samfunnet 
tjent med. •



Ref. 1. https://www.felleskatalogen.no/medisin/blaarev-register/a10ae56-1 (15.05.2018) 2. Xultophy® SPC, avsnitt 5.1 (12.10.2017). 3. Xultophy® SPC, avsnitt 4.1 (12.10.2017).  
4. Xultophy® SPC, avsnitt 4.2 (12.10.2017). 5. Xultophy® SPC, avsnitt 4.3 (12.10.2017). 6. Xultophy® SPC, avsnitt 4.2, 4.4 og 4.8. (12.10.2017). 7. Victoza® SPC avsnitt 5.1 (sist 
oppdatert 25.07.2017) 8. Tresiba® SPC avsnitt 5.1 (sist oppdatert 19.02.2018)
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Xultophy «Novo Nordisk»

Langtidsvirkende insulinanalog + GLP-1-analog.                 ATC-nr.: A10A  E56
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 100 enheter/ml + 3,6 mg/ml: 1 ml inneh.: Insulin degludec 100 enheter (E), liraglutid 3,6 mg, glyserol, fenol, sinkacetat, saltsyre, natriumhydroksid, vann til 
injeksjonsvæsker.
Indikasjoner: Behandling av voksne med diabetes mellitus type 2 for å forbedre glykemisk kontroll i kombinasjon med orale glukosesenkende legemidler, når disse alene eller kombinert med en GLP-1-reseptoragonist eller 
basalinsulin ikke gir adekvat glykemisk kontroll (se SPC for tilgjengelige data for de ulike kombinasjonene). Dosering: Administreres 1 gang daglig, når som helst i løpet av dagen, fortrinnsvis til samme tid hver dag. 
Administreres som dosetrinn. 1 dosetrinn inneholder insulin degludec 1 enhet og liraglutid 0,036 mg. Maks. daglig dose er 50 dosetrinn (insulin degludec 50 enheter og liraglutid 1,8 mg). Doseres iht. pasientens individuelle 
behov. Optimalisering av glykemisk kontroll anbefales vha. dosejustering basert på fastende plasmaglukose. Dosejustering kan være nødvendig ved økt fysisk aktivitet, endret kosthold eller annen samtidig sykdom. Glemt 
dose: Anbefales tatt så snart den oppdages, og deretter gjenopptas vanlig doseringsregime med 1 daglig dose. Det skal alltid gå minst 8 timer mellom injeksjonene. Gjelder også når administrering til samme tid hver dag 
ikke er mulig. Ved overgang fra GLP-1-reseptoragonist: Behandling med GLP-1-reseptoragonist skal seponeres før behandling med Xultophy påbegynnes. Anbefalt startdose er 16 dosetrinn (insulin degludec 16 enheter 
og liraglutid 0,6 mg). Anbefalt startdose skal ikke overskrides. Ved overgang fra langtidsvirkende GLP-1-reseptoragonist (f.eks. dosering 1 gang/uke), skal det tas hensyn til forlenget effekt. Behandlingen skal initieres på 
tidspunktet som neste dose av den langtidsvirkende GLP-1-reseptoragonisten skulle tas. Streng glukosekontroll anbefales i overgangsperioden og i påfølgende uker. Overgang fra basalinsulin: Behandling med basalinsulin 
skal seponeres før behandling med Xultophy påbegynnes. Ved overgang fra behandling med basalinsulin er anbefalt startdose 16 dosetrinn (insulin degludec 16 enheter og liraglutid 0,6 mg). Anbefalt startdose skal ikke 
overskrides. Streng glukosekontroll anbefales i overgangsperioden og i påfølgende uker. Som tillegg til orale glukosesenkende legemidler: Kan gis i tillegg til eksisterende oral antidiabetikabehandling. Anbefalt startdose 
er 10 dosetrinn (insulin degludec 10 enheter og liraglutid 0,36 mg). Som tillegg til sulfonylureapreparat bør dosereduksjon av sulfonylurea vurderes. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Kan brukes ved lett 
eller moderat nedsatt leverfunksjon. Måling av glukose skal intensiveres og dosen justeres individuelt. Anbefales ikke ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Nedsatt nyrefunksjon: Ved lett eller moderat nedsatt nyrefunksjon skal 
måling av glukose intensiveres og dosen justeres individuelt. Anbefales ikke ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt), inkl. terminal nyresykdom. Barn og ungdom <18 år: Bruk ikke relevant. Eldre ≥65 år: Kan 
brukes. Glukosemåling må intensiveres og dosen justeres individuelt. Erfaring med eldre ≥75 år er begrenset. Tilberedning/Håndtering: For detaljert bruksanvisning, se pakningsvedlegget. Oppløsning som ikke fremstår 
som klar og fargeløs skal ikke brukes. Preparat som har vært frosset skal ikke brukes. Den ferdigfylte pennen skal kun brukes av én person. Den ferdigfylte pennen kan gi fra 1-50 dosetrinn i én injeksjon, i trinn på ett dosetrinn. 
Dosetelleren viser antall dosetrinn. For å unngå feildosering og potensiell overdosering skal det aldri brukes en sprøyte til å trekke legemidlet opp fra sylinderampullen som er i den ferdigfylte pennen. Utformet til bruk sammen 
med NovoFine injeksjonsnåler med lengde opptil 8 mm. Det skal alltid settes på en ny nål før hver bruk. Nåler skal ikke brukes om igjen: Gjenbruk av nåler øker risikoen for tette nåler, noe som kan føre til under- eller 
overdosering. Pasienten skal kaste nålen etter hver injeksjon. Blandbarhet: Skal ikke blandes med andre legemidler eller tilsettes infusjonsvæsker. Administrering: Kun til s.c. injeksjon i lår, overarm eller abdomen. 
Injeksjonssted skal alltid varieres innen samme område for å redusere risiko for lipodystrofi. Skal ikke gis i.v. eller i.m. Kan injisereres uavhengig av måltid. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. 
Forsiktighetsregler: Skal ikke brukes ved diabetes mellitus type 1 eller til behandling av diabetisk ketoacidose. Hypoglykemi: For høy dose i forhold til behovet, utelatelse av et måltid eller ikke planlagt anstrengende fysisk 
aktivitet, kan gi hypoglykemi. Ved behandling i kombinasjon med sulfonylurea kan risikoen for hypoglykemi reduseres ved å redusere sulfonylureadosen. Samtidig sykdom i nyre, lever eller sykdom som påvirker binyre, 
hypofyse eller thyreoidea, kan kreve doseendring. Pasienter som oppnår betydelig forbedring av blodglukosekontrollen (f.eks. ved intensivert behandling), kan oppleve endring i sine vanlige varselsymptomer på hypoglykemi, 
og må informeres om dette. Vanlige varselsymptomer kan forsvinne hos pasienter som har hatt diabetes lenge. Preparatets forlengede effekt kan forsinke restitusjonen etter hypoglykemi. Hypoglykemi kan svekke 
konsentrasjons- og reaksjonsevnen, og pasienten må rådes til å ta forholdsregler for å unngå hypoglykemi ved bilkjøring. Det bør vurderes om bilkjøring er tilrådelig for pasienter med nedsatt eller manglende forvarsler på 
hypoglykemi eller som opplever hyppige hypoglykemianfall. Hyperglykemi: Utilstrekkelig dosering og/eller avbrytelse av diabetesbehandlingen kan føre til hyperglykemi og potensielt til hyperosmolært koma. Ved seponering 
skal det sikres at retningslinjer for initiering av alternativ diabetesbehandling blir fulgt. Annen samtidig sykdom, især infeksjoner, kan føre til hyperglykemi og dermed føre til økt medisineringsbehov. Administrering av 
hurtigvirkende insulin bør vurderes ved alvorlig hyperglykemi. Ubehandlede hyperglykemiske tilfeller fører etter hvert til hyperosmolært koma/diabetisk ketoacidose, som er potensielt dødelig. Kombinasjon med pioglitazon: 
Hjertesvikt er rapportert ved samtidig bruk av pioglitazon og insulin, spesielt ved risikofaktorer for hjertesvikt. Dette må tas i betraktning hvis kombinasjonen vurderes. Hvis kombinasjonen benyttes skal pasienten observeres 
for tegn/symptomer på hjertesvikt, vektøkning og ødem. Pioglitazon skal seponeres ved forverring av kardiale symptomer. Øyesykdom: Intensivering av insulinbehandlingen med umiddelbar forbedret glykemisk kontroll kan 
være forbundet med forbigående forverring av diabetisk retinopati, mens langvarig forbedret glykemisk kontroll reduserer risikoen for progresjon av diabetisk retinopati. Antistoffer: Bruk av preparatet kan forårsake dannelse 
av antistoffer mot insulin degludec og/eller liraglutid. I sjeldne tilfeller kan forekomsten av slike antistoffer kreve dosejustering for å korrigere tendens til hyper- eller hypoglykemi. Akutt pankreatitt: Bruk av GLP-1-
reseptoragonister inkl. liraglutid, er forbundet med risiko for å utvikle akutt pankreatitt. Få tilfeller av akutt pankreatitt er rapportert. Pasienten bør informeres om karakteristiske symptomer, og ved mistanke om pankreatitt 
bør preparatet seponeres. Bekreftes akutt pankreatitt, bør behandling ikke gjennopptas. Forsiktighet bør utvises ved tidligere pankreatitt. Thyreoidea: Thyreoideabivirkninger, inkl. økt kalsitonin i blodet, struma og 
thyreoideaneoplasme, er rapportert, spesielt ved allerede eksisterende thyreoideasykdom, og preparatet bør derfor brukes med forsiktighet til disse pasientene. Inflammatorisk tarmsykdom og diabetisk gastroparese: Ingen 
erfaring, og preparatet anbefales derfor ikke til disse pasientene. Dehydrering: Tegn/symptomer på dehydrering, inkl. nedsatt nyrefunksjon og akutt nyresvikt, er rapportert. Pasienten bør informeres om potensiell risiko for 
dehydrering i forbindelse med GI-bivirkninger og ta forholdsregler for å unngå væskemangel. Feilmedisinering: Pasienten skal informeres om alltid å kontrollere etiketten på pennen før hver injeksjon for å unngå utilsiktet 
forveksling med andre injiserbare diabetespreparater. Antall valgte dosetrinn på pennens doseteller skal kontrolleres visuelt, og det kreves derfor at pasienter som skal injisere selv kan lese av dosetelleren. Blinde/svaksynte 
skal alltid få hjelp/assistanse fra annen person med godt syn, og som har fått opplæring i bruk av pennen. Ikke-undersøkte populasjoner: Overføring til preparatet fra doser av basalinsulin <20 og >50 enheter er ikke 
undersøkt. Preparatet er ikke undersøkt i kombinasjon med DPP-4-hemmere, glinider eller måltidsinsulin. Begrenset erfaring hos pasienter med kongestiv hjertesvikt, NYHA I-II, og preparatet bør derfor brukes med 
forsiktighet. Ingen erfaring hos pasienter med kongestiv hjertesvikt, NYHA III-IV, og preparatet anbefales derfor ikke. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. 
Farmakodynamiske interaksjonsstudier er ikke utført. In vitro-data tyder på at potensialet for farmakokinetiske interaksjoner knyttet til CYP og proteinbinding er lav for både liraglutid og insulin degludec. En rekke stoffer 
påvirker glukosemetabolismen og kan kreve dosejustering. Betablokkere kan maskere symptomer på hypoglykemi. Oktreotid/lanreotid kan enten øke eller redusere behovet for Xultophy. Alkohol kan forsterke eller redusere 
den hypoglykemiske effekten av preparatet. Følgende kan redusere behovet for preparatet: Antidiabetika, MAO-hemmere, betablokkere, ACE-hemmere, salisylater, anabole steroider og sulfonamider. Følgende kan øke 
behovet for preparatet: Orale antikonseptiva, tiazider, glukokortikoider, thyreoideahormoner, sympatomimetika, veksthormoner og danazol. Liraglutid kan gi en liten forsinkelse i magetømmingen, som kan påvirke 
absorpsjonen av orale legemidler som tas samtidig. Farmakokinetiske interaksjonsstudier viser ingen klinisk relevant forsinkelse av absorpsjon, men klinisk relevant interaksjon med virkestoff med dårlig oppløselighet eller med 
lav terapeutisk indeks, slik som warfarin, kan ikke utelukkes. Hyppigere monitorering av INR anbefales ved oppstart av Xultophy-behandling hos pasienter på warfarin eller andre kumarinderivater. Graviditet, amming og 
fertilitet: Graviditet: Ingen klinisk erfaring. Hvis pasienten ønsker å bli gravid eller blir gravid, skal behandlingen seponeres. Dyrestudier med insulin degludec har ikke vist forskjell mellom insulin degludec og humant insulin 
når det gjelder embryotoksisitet og teratogenisitet. Dyrestudier med liraglutid har vist reproduksjonstoksiske effekter. Human risiko er ukjent. Amming: Ingen klinisk erfaring. Ukjent om insulin degludec eller liraglutid utskilles 
i human morsmelk. Bør ikke brukes under amming pga. manglende erfaring. Insulin degludec utskilles i melk hos rotter, men konsentrasjonen i melk var lavere enn i plasma. Dyrestudier har vist liten overgang til morsmelk 
for liraglutid og strukturelt lignende metabolitter. Prekliniske studier med liraglutid har vist behandlingsrelatert reduksjon av neonatal vekst hos diende rotter. Fertilitet: Ingen klinisk erfaring. Reproduksjonsstudier på dyr med 
insulin degludec har ikke indikert negativ effekt på fertilitet. Bortsett fra en svak reduksjon i antall levende embryo etter implantasjon, indikerte dyrestudier med liraglutid ingen skadelige effekter mht. fertilitet. Bivirkninger: 
Hyppigst rapportert er GI-bivirkninger (kan forekomme hyppigere ved behandlingsstart og avtar vanligvis i løpet av få dager/uker ved fortsatt behandling) og hypoglykemi. Svært vanlige (≥1/10): Stoffskifte/ernæring: 
Hypoglykemi1. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Kvalme, diaré, oppkast, obstipasjon, dyspepsi, gastritt, magesmerte, gastroøsofageal reflukssykdom, abdominal distensjon. Stoffskifte/ernæring: Redusert appetitt. 
Undersøkelser: Økt amylase, økt lipase. Øvrige: Reaksjoner på injeksjonsstedet2. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Gulping/raping, flatulens. Hud: Hudutslett, kløe, ervervet lipodystrofi3. Immunsystemet: 
Urticaria, overfølsomhet. Lever/galle: Gallesten, kolecystitt. Stoffskifte/ernæring: Dehydrering. Undersøkelser: Økt hjertefrekvens. Svært sjeldne (<1/10 000), ukjent: Gastrointestinale: Pankreatitt (inkl. nekrotiserende 
pankreatitt). Immunsystemet: Anafylaktisk reaksjon. Øvrige: Perifert ødem. 1 Alvorlig hypoglykemi kan føre til bevisstløshet og/eller krampeanfall, og kan gi forbigående eller permanent hjerneskade eller t.o.m. dødsfall. 2 Inkl. 
hematom, smerte, blødning, erytem, knuter, hevelse, misfarging, kløe, varmefølelse samt klump på injeksjonsstedet. Vanligvis milde og forbigående, forsvinner normalt ved fortsatt behandling. 3 Inkl. lipohypertrofi, lipoatrofi. 
Kontinuerlig variasjon av injeksjonssted innenfor det bestemte injeksjonsområdet kan bidra til å redusere risikoen. Overdosering/Forgiftning: Begrensede data. Hypoglykemi kan utvikles ved høyere dose enn det er behov 
for. Symptomer: Varierer fra matthet, sult, svette og kramper til bevisstløshet (insulinsjokk). Behandling: Ved mild hypoglykemi gis glukose eller sukkerholdige produkter oralt. Det anbefales derfor at pasienten alltid har med 
seg glukoseholdige produkter. Ved alvorlig hypoglykemi der pasienten er bevisstløs, injiseres glukose i.v. eller glukagon (0,5-1 mg) i.m. eller s.c. Glukose skal gis i.v. hvis pasienten ikke reagerer på glukagon innen 10-15 
minutter. Når pasienten igjen er ved bevissthet, anbefales perorale karbohydrater for å forhindre tilbakefall. Se Giftinformasjonens anbefalinger for insulin og analoger A10A og liraglutid A10B  J02. Egenskaper: Klassifisering: 
Langtidsvirkende insulinanalog (insulin degludec) og glukagonlignende peptid-1 (GLP-1)-analog (liraglutid), begge fremstilt ved rekombinant DNA-teknologi. Liraglutid har 97% homologi for inkretinhormonet humant GLP-
1. Virkningsmekanisme: Kombinasjonspreparat som består av insulin degludec og liraglutid som har komplementære virkningsmekanismer for å forbedre glykemisk kontroll. Forbedrer glykemisk kontroll via varig reduksjon 
av fastende plasmaglukosenivåer og postprandiale glukosenivåer etter alle måltider. Insulin degludec bindes spesifikt til humaninsulinreseptoren og gir samme farmakologiske effekt som humant insulin. Blodglukosesenkende 
effekt av insulin degludec skyldes at opptaket av glukose lettes ved at insulinet bindes til reseptorer i muskel- og fettceller, samtidig som utskillelse av glukose fra lever hemmes. Etter s.c. injeksjon danner insulin degludec 
oppløselige multiheksamerer som danner et insulindepot hvorfra insulin degludec kontinuerlig og langsomt absorberes over i sirkulasjonen. Dette gir en flat og stabil glukosesenkende effekt med lav dag-til-dag-variasjon 
mht. insulineffekt. Virkningen av liraglutid medieres via en spesifikk interaksjon med GLP-1-reseptorer. Ved høy blodglukose blir insulinutskillelse stimulert og glukagonutskillelse hemmet. Omvendt vil liraglutid under 
hypoglykemi redusere insulinutskillelse og ikke svekke glukagonutskillelsen. Mekanismen med blodglukosesenking involverer også en mindre forsinkelse i magetømming. Liraglutid reduserer kroppsvekt og mengde kroppsfett 
via mekanismer som involverer redusert sult og nedsatt energiinntak. Se SPC for ytterligere informasjon. Absorpsjon: Steady state-konsentrasjon av insulin degludec og liraglutid nås etter 2-3 dager. Proteinbinding: Insulin 
degludec: >99%. Liraglutid >98%. Halveringstid: Insulin degludec: Ca. 25 timer. Liraglutid: Ca. 13 timer. Metabolisme: Insulin degludec metaboliseres på lignende måte som humant insulin. Alle metabolitter som dannes er 
inaktive. Liraglutid metaboliseres på lignende måte som store proteiner uten at noe spesifikt organ er identifisert som hovedeliminasjonsvei. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Holdes borte fra 
fryseelementet. Skal ikke fryses. La pennehetten sitte på for å beskytte mot lys. Etter anbrudd: Oppbevares ved høyst 30°C eller i kjøleskap (2-8°C). La pennehetten sitte på for å beskytte mot lys. Preparatet skal kasseres 21 
dager etter anbrudd. Pakninger og priser: 3 × 3 ml1 (ferdigfylt penn) kr 1474,80. 
Refusjon: 
1A10A  E56_1 Insulin degludec og liraglutid 
Refusjonsberettiget bruk: Behandling av voksne med diabetes mellitus type 2 i kombinasjon med metformin når metformin kombinert med en GLP-1-reseptoragonist eller basalinsulin ikke gir adekvat glykemisk kontroll.
Refusjonskode: 

ICPC Vilkår nr ICD Vilkår nr
T90 Diabetes type 2 225 E11 Diabetes mellitus type 2 225

 
Vilkår: (225)  Refusjon ytes kun til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin.
Sist endret: 10.11.2017 Basert på SPC godkjent av SLV: 12.10.2017
Pris per mai 2018
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Type 2-diabetesForhåndsgodkjent refusjon1

Novo Nordisk Scandinavia AS
Nydalsveien 28
Postboks 4814 Nydalen
0484 Oslo

Xultophy® er et kombinasjonspreparat som består av den langtidsvirkende insulinanalogen insulin degludec og GLP-1-analogen liraglutid som har komplementære virknings-
mekanismer for å forbedre glykemisk kontroll2

Utvalgt sikkerhetsinformasjon6

• Xultophy® inneholder en kombinasjon av insulin degludec og liraglutid. Xultophy® administreres i 
dosetrinn. Ett dosetrinn inneholder 1 enhet insulin degludec og 0,036 mg liraglutid.

• Kun til s.c. injeksjon i lår, overarm eller abdominalvegg. Injeksjonsstedene skal alltid varieres innen 
samme område for å redusere risikoen for lipodystrofi.

• Kan tas når som helst på dagen, uavhengig av måltider. Pasienter som glemmer en dose, anbefales å 
ta den når de oppdager det, og deretter gjenoppta det vanlige doseregimet med en daglig dose. Det 
skal alltid være minst 8 timer mellom injeksjonene også når administrasjon på samme tidspunkt hver 
dag ikke er mulig. 

• Gastrointestinale bivirkninger, inkludert kvalme, oppkast og diare er vanlige (≥1/100 til <1/10 brukere). 
Disse forekommer oftest i begynnelsen av behandlingen og reduseres vanligvis i løpet av få dager eller 
uker med fortsatt behandling. Ta forhåndsregler for å unngå væskemangel.

• Hypoglykemi er en hyppig rapportert bivirkning (≥1/10 brukere). For høy dose i forhold til behovet, 
utelatelse av et måltid eller ikke planlagt anstrengende fysisk aktivitet kan gi hypoglykemi. Vurdér 
dosereduksjon av sulfonylurea ved samtidig bruk. 

• Hos eldre ≥ 65 år: kan brukes. Måling av glukose intensiveres, og dosen justeres individuelt. Erfaring 
med behandling hos pasienter ≥75 år er begrenset.

• Ved lett eller moderat nedsatt nyrefunksjon, skal måling av glukose intensiveres og dosen justeres 
individuelt.

• Bruk av Xultophy® anbefales ikke ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (CrCl <30ml/min), alvorlig nedsatt 
leverfunksjon eller hjertesvikt NYHA-klasse III-IV

• Overføring til Xultophy® fra doser av basalinsulin < 20 og > 50 enheter er ikke undersøkt.
• Kardiovaskulære sikkerhetsstudier er gjennomført for liraglutid og for insulin degludec7,8.

Skal ikke brukes hos pasienter med diabetes mellitus type 1 eller til behandling av diabetisk 
ketoacidose.
Unngå feilmedisinering. Pasienter skal gis beskjed om alltid å kontrollere etiketten på 
pennen før hver injeksjon for å unngå utilsiktet forveksling mellom Xultophy® og andre 
injiserbare diabetespreparater.
Det er viktig at alle bivirkninger og uønskede medisinske hendelser som oppstår under 
behandling rapporteres til Statens Legemiddelverk eller Novo Nordisk.
Les preparatomtalen før forskrivning av Xultophy®.

Indikasjon3

Xultophy® er indisert for behandling av voksne med diabetes mellitus type 2 for å forbedre glykemisk 
kontroll i kombinasjon med orale glukosesenkende legemidler når disse alene eller kombinert med en 
GLP-1-reseptoragonist eller basalinsulin ikke gir adekvat glykemisk kontroll (se SPC for tilgjengelige data 
for de ulike kombinasjonene).

Kontraindikasjon5

Overfølsomhet overfor ett av eller begge virkestoffene eller overfor noen av hjelpestoffene glyserol, fenol, 
sinkacetat, saltsyre (for justering av pH), natriumhydroksid (for justering av pH), vann til injeksjonsvæsker.

Refusjonsberettiget bruk1

Behandling av voksne med diabetes mellitus type 2 i kombinasjon med metformin når metformin 
kombinert med en GLP-1-reseptoragonist eller basalinsulin ikke gir adekvat glykemisk kontroll.

Refusjonskode:

ICPC Vilkår nr
T90 Diabetes type 2 225
ICD Vilkår nr
E11 Diabetes mellitus type 2 225

Vilkår:

225 Refusjon ytes kun til pasienter 
som ikke oppnår tilstrekkelig 
sykdomskontroll på høyeste 
tolererte dose metformin.
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Xultophy® – Basalinsulin- og GLP-1-analog 
i én penn på blå resept1

www.novonordisk.no
E-post: Kundeservice-norge@novonordisk.com

*

Insulatard®

(NPH-insulin)
Xultophy®

(Insulin degludec 
+ liraglutid)

Har du pasienter som 
ikke kommer i mål 
med Insulatard® eller 
andre basalinsuliner?
Overgang til Xultophy® 
fra 20-50 enheter basal- 
insulin/døgn er under-
søkt i klinisk studie2

Xultophy®:
1 injeksjon daglig4

Kan tas uavhengig av måltid2

1 blodglukosemåling daglig
Juster Xultophy®-dosen som 
vanlig basalinsulin basert på 
måling av fastende plasma- 
glukose før frokost2

Se under for  
refusjonsbetingelser1

Avslutt nåværende  
behandling med basalinsulin  
og start opp med:

16 dosetrinn4

Xultophy®

i kombinasjon med metformin
Anbefalt startdose skal ikke overskrides  
og det anbefales streng glukosekontroll  
i overgangsperioden og i de påfølgende  
ukene.

For bedre 
glykemisk kontroll3
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Ofte er det tidsforskyvning mellom 
landene. Tiltak som ble innført i 

det ene landet året før kommer kanskje 
til naboen året etter. Tidvis kan spred-
ningsmønsteret minne om treg utbred-
else av en infeksjonssykdom, og tankene 
går til Olav Hilmar Iversens beskrivelse 
av byråkratits som en slow-virus syk-
dom. I tillegg til myndighetskontakt  
på tvers av landene er nok konsulent-
bransjen en viktig forklaring på ide-
flukten over grensene. Når varen er 
solgt inn, og markedet oppbrukt i det 
ene landet, vender oppmerksomheten 
seg mot det neste. 

Enkelte ganger sprer ideene seg så 
langsomt at de allerede har gått ut på 
dato i det ene landet før de presenteres 
for naboen. Et eksempel er iso-sertifi-
sering av sykehus. Jeg hørte første 
gang om dette for noen år siden, da 
begeistrede norske sykehusledere 
fortalte vi nå straks måtte i gang med  
å få iverksatt dette viktige kvalitets-
tiltaket. På det etterfølgende Nordöl- 
møtet kunne de danske delegatene 
fortelle at dette hadde de innført for 
mange år siden, og at det nå skulle 
avvikles.  Effekten var null og niks, 
utover at tiltaket sysselsatte en rekke 
personer med å fylle ut papir. Som 
forstås en meget nyttig kunnskap å ta 
med seg til hjemlige sertifiserings-
diskusjoner. De har heldigvis avtatt. 

I de fleste saker skjer imidlertid 
spredningen raskere enn som så, og  
vi er allerede i gang i flere land når 
problemene melder seg. De store 
 sykehusfusjonene er et eksempel.  
Da sammenslåingen av Stock-

holm-sykehusene utviklet seg til et 
mareritt i 2006, var allerede departe-
mentet i gang med fusjonsplanene i 
Oslo. Og når det nå åpenbarer seg 
 fundamentale problemer i driften ved 
nye Karolinska på Solna, er vi ferd  
med å sluttføre  konseptfase for et til-
svarende byggeprosjekt her hjemme. 

Nå så. Årets Nordöl-møte var henlagt 
til Skagen, og ble avholdt i et strålende 
vår-vær. Møtet ble preget av den om-
fattende konflikten som har utspilt seg 
mellom arbeidsgivere og arbeidstakere  
i  hele den danske offentlige sektor. 

Etter intense forhandlinger i 6 uker (!) 
kom partene til enighet kort tid før vårt 
Nordöl-treff. Danskene var ennå ganske 
oppglødde over alt de hadde vært 
igjennom, og ikke minst at de kom ut 
av det hele med et relativt sett godt 
resultat. Entusiasmen smittet til for-
samlingen, som i de senere sosiale 
forlystelser spradet rundt i Skagen 
ikledd de danske overlægernes streike- 
jakker. 

Men det var ikke egentlig noe krigs-
bytte å feire. Som i vår konflikt med 
Spekter var ikke resultatet at arbeids-

NORDÖL 2018
De nordiske overlegeforeningene arrangerer årlige treff for å utveksle erfaringer. 
Å møtes på tvers av landegrensene er både interessant og nyttig. Hovedbildet 
er at utviklingen i de ulike landene har mange likhetstrekk. En del av forklaringen 
er nok at partene på den andre siden av bordet – både myndigheter og arbeids - 
giverrepresentanter – også har sine treffpunkt hvor ideer og erfaringer utveksles. 
En annen forklaring er at de nordiske landene influeres i samme retning av 
 internasjonale trender. 

Av Christian Grimsgaard, styremedlem Of››



OVERLEGEN 2-2018 31

takerne vant terreng. Også for danskene 
dreide det seg om skadebegrensning. 
Kravet fra Danske regioner som er 
sykehusenes arbeidsgiverrepresentant, 
er gjenkjennelig; endrede arbeidstids-
bestemmelser, mer kontroll og styring, 
mulighet til å sende legene mellom 
sykehusene etter arbeidsgivers for-
godtbefinnende, og lavere lønn. En 
kombinasjon som naturligvis er egnet 
til å bevirke at arbeidstakersiden får  
til full oppslutning om konflikt. 

Og samlingen var nok den viktigste 
seieren. Arbeidstakersiden fikk til en 
full mobilisering mot en arbeidsgiver-
side som krevde dårligere vilkår for 
alle arbeidstakerne i hele dansk offent-
lig sektor. Etter 6 ukers forhandlinger 
– akkompagnert av varslede streikeut-
tak og mottiltak fra arbeidsgiverne  
– ble det fremforhandlet en løsning, 
uten at streik ble iverksatt. Etter stor 
ståhei ble det landet overenskomster 
for de aller fleste, uten større endringer. 
Arbeidsgivernes storstilte angrep ble 
stanset mot en bred og samlet front. 

Blant forklaringene danskene trakk 
frem var at arbeidsgiversiden faktisk 
fryktet en streik, og i særlig grad blant 
leger. Danskene hadde varslet uttak av 

anestesileger og radiologer. Dette er jo 
nøkkelpersonell i mange pasientforløp, 
og et mindre uttak vil kunne ramme 
driften i store deler av virksomheten.  
I vår konflikt med Spekter måtte vi 
utvise varsomhet med uttak av leger  
i nøkkelfunksjoner, da erfaringene har 
vært at terskelen for å stanse streiker 
er lav, med begrunnelse i at de truer liv 
og helse. I Danmark var situasjonen 
åpenbart annerledes. Danskene for-
klarte at med deres varslede uttak ville 
den gjenværende bemanningen bli like 
god som helgebemanning, og da kunne 
ikke liv-og-helse argumentet stoppe  
en streik. Også noe å ta med seg hjem, 

og fundere litt nærmere på, til neste 
korsvei. 

Neste år er det finnene som er vertskap 
for de nordiske overlegenes samling. Da 
får vi trolig høre mer om det private 
helse-markeder. Finske forsik rings- 
selskap har i flere år kjøpt opp private 
sykehus, og leverer nå total pakker, 
hvor den forsikrede tilbys behandling i 
forsikringsselskapets eget sykehus. I 
Norge er som kjent LHL i ferd med å 
sette opp et stort nytt sykehus på 
 Gardermoen, og har også gått til inn-
kjøp av forsikringsselskap. Vi følger 
altså etter. Det kan bli nyttig å få nær-
mere innsikt i de finske  erfaringene.  •

A
lle foto: E

dith Stenberg

Se linker:
https://tidsskriftet.no/2012/05/kuriosa/nar-byrakratene-overtar



OVERLEGEN 2-201832

Historisk sett har ansatte i offentlig 
sektor nytt godt av en tjeneste-

pensjonsordning som ved 30 års opp-
tjening garanterte 66 prosent av den 
høyeste lønna i karrieren i livsvarig 
pensjon (en såkalt bruttogarantiord-
ning). Innføringen av levealdersjuste-
ring i forbindelse med pensjonsre-
formen i 2009 har imidlertid gjort 
ordningen vesentlig dårligere, særlig 
for yngre ansatte og kommende gene-
rasjoner, da det i liten grad er mulig å 
kompensere for konsekvensene av 
leveladerjusteringen gjennom å stå 
lenger i jobb. Det har derfor vært  
bred enighet om at den eksisterende 
ordningen må endres. 

Forslaget som partene nå har for-
handlet frem legger opp til grunn-
leggende endinger i offentlig tjeneste-
pensjon. Nedenfor følger en beskrivelse 
av enkelte hovedtrekk ved forslaget.

Den nye ordningen er en påslags-
modell – hva innebærer det?
Mens dagens offentlige tjenestepen-
sjon er en såkalt bruttoordning der 
tjenestepensjonen og pensjonen fra 
folketrygden samlet skal sikre arbeids-
taker pensjon på et definert nivå, inne-
bærer det nye forslaget at man går over 
til en såkalt påslagsordning. I en på-
slagsordning kommer tjenestepen-
sjonen på toppen av alderspensjon fra 
folketrygden, og det er ikke lenger en 
øvre grense for hvor mye man som 
arbeidstaker kan få i samlet pensjon. 
Sagt med andre ord opparbeides og 
beregnes tjenestepensjonen etter på-
slagsmodellen uavhengig av folke-
trygden.

I tillegg vil tjenestepensjonen i 
 påslagsordningen bli beregnet ut fra 
den enkeltes inntekt i offentlig sektor 
gjennom hele arbeidslivet, opp til og 
med fylte 75 år. Dette i motsetning til 

dagens ordning, der man som arbeids-
taker må jobbe i 30 år for å opptjene 
full pensjon, men ikke opparbeider seg 
pensjonsrettigheter etter 30 års opp-
tjening. 

Når det gjelder den faktiske opp-
tjeningen er det i forslaget lagt opp til 
at den enkelte arbeidstaker skal tjene 
opp pensjonsrettigheter hvert år med 
en grunnsats på 5,7 prosent av pen-
sjonsgrunnlaget i inntektsintervallet 
0–12 G, samt en tilleggssats på 18,1 
prosent i inntektsintervallet 7,1–12 G. 
Dette gir omtrent samme opptjening 
som i en hybridpensjon med maksimale 
satser. Tilleggssatsen er der fordi man 
som arbeidstaker ikke opptjener pensjon 
i folketrygden av inntekt over 7,1 G. 

Opptjent pensjon akkumuleres i en 
individuell pensjonsbeholdning som i 
opptjeningsperioden skal oppreguleres 
årlig i tråd med lønnsveksten i sam-
funnet. På pensjonsuttakstidspunktet 

Av Jørgen Hiim Stålhane, juridisk rådgiver i Overlegeforeningen

Natt til lørdag 3. mars ble regjeringen og forhandlingsdelegasjonene  
fra LO, YS, Unio og Akademikerne enige om et forslag til avtale om ny  
pensjonsordning for statlig og kommunalt ansatte. Ettersom det er tariffavtalt at  
helseforetakene skal ha offentlig tjenestepensjon, vil en eventuell ny ordning også 
gjelde disse. Forslaget er nå sendt videre til de ulike organisasjonene, som innen  
1. juli skal ta endelig stilling til om det vedtas eller ikke. Dersom avtaleforslaget  
aksepteres av alle organisasjonene, vil den nye pensjonsordningen etter planen  
tre i kraft fra 2020. 

Enighet om ny
pensjonsreform 

››

Har du spørsmål du ønsker besvart i bladet, 
send en mail til redaktør arild.egge@ous-hf.no 
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vil så den enkeltes arbeidstakers årlige 
pensjon beregnes ved at den totale  
(og oppregulerte) pensjonsbehold-
ningen deles på folketrygdens delings-
tall. Dette er et tall fastsatt av offentlige 
myndigheter som reflekterer antall år 
det er ventet at en person født i ar-
beidstakerens årskull vil leve som 
 pensjonist ved uttak av pensjon på det 
aktuelle tidspunktet. 

I motsetning til hva som gjelder for 
innskuddsordningene som er vanlig i 
privat sektor, vil imidlertid pensjonsut-
betalingene i påslagsordningen være 
livsvarige. Arbeidstakeren vil dermed 
få utbetalt tjenestepensjon også der-
som det viser seg at vedkommende 
lever lenger enn det som ble lagt til 
grunn på pensjoneringstidspunktet da 
delingstallet ble fastsatt og årlig pensjon 
ble beregnet. Arbeidstakers pensjons-
beholdning vil med andre ord ikke bli 
«brukt opp» selv om vedkommende 

lever lengre enn ventet. Motsatt kan 
arbeidstakeren også risikere å få ut-
betalt mindre i samlet pensjon enn 
pensjonsbeholdningens verdi tilsier, 
dersom vedkommende dør tidligere 
enn det som ble lagt til grunn på 
 pensjoneringstidspunktet. 

Fleksibelt uttak 
Pensjonen etter den nye ordningen kan 
som hovedregel tas ut helt eller delvis 
fra fylte 62 år, og kan kombineres med 
arbeidsinntekt uten at pensjonen redu-
seres. Følgelig legger forslaget opp til 
at man unngår de såkalte «pensjons-
fellene» vi har sett eksempler på etter 
dagens regelverk, der arbeidstakere 
grunnet reglene for samordning har 
risikert å tape betydelige beløp i 
 pensjon ved å kombinere pensjons-
uttak med fortsatt arbeid.

Muligheten til fleksibelt pensjons-
uttak medfører også at den enkelte 

arbeidstaker kan påvirke størrelsen på 
egen årlig pensjon, på samme måte 
som i folketrygden. Ved å stå lenger i 
jobb og utsette pensjonsuttaket vil 
arbeidstakeren både bygge opp en større 
pensjonsbeholdning, og få pensjons-
beholdningen dividert på et lavere 
delingstall, og med det få større årlig 
pensjon. Både samlet og hver for seg 
bidrar disse to faktorene til at det i 
forslaget ligger sterke incentiver for 
arbeidstakere til å stå lenger i jobb. 
Dette var også en av de sentrale for-
utsetningene til regjeringen da 
 arbeidet med pensjonsreformen ble 
igangsatt.    

Ny AFP-ordning 
etter modell fra privat sektor
Endring av AFP-ordningen for ansatte 
i offentlig sektor var et sentralt og 
vanskelig punkt i forhandlingene. I 
forslaget partene til slutt kom frem til 
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vil AFP-ordningen i offentlig sektor 
legges om fra en ren tidligpensjonsord-
ning til et livsvarig påslag som kommer 
i tillegg til folketrygden og alderspen-
sjonen fra tjenestepensjonsordningen. 
Dette tilsvarer langt på vei ordningen i 
privat sektor, noe som var viktig for 
regjeringen i forhandlingene ut fra et 
ønske om å legge til rette for større 
grad av mobilitet mellom privat og 
offentlig sektor. 

I det nye forslaget, som vil gjelde for 
de født i 1963 eller senere, vil AFP i 
offentlig sektor beregnes som 4,21 
prosent av årlig pensjonsgivende inn-
tekt opp til 7,1 G i alderen 13–61 år. AFP 
skal kunne tas ut fleksibelt fra 62 til 70 
år som en livsvarig ytelse. Ved uttak 
beregnes årlig AFP ved å benytte folke-
trygdens delingstall, noe som medfører 
at man kan øke årlig AFP ved å utsette 
uttaket. Ny AFP skal reguleres på samme 
måte som alderspensjon fra folke-
trygden.

Det er verdt å merke seg at det i 
forslaget ikke er lagt opp til at man vil 
opptjene AFP for inntekt over 7,1 G, og 
heller ikke for inntekt etter fylte 62 år. 
Dette var noe Akademikerne (som 
representerer mange høytlønnede 
arbeidstakere som ofte står lenge i 
jobb) ønsket seg, men ikke fikk gjen-
nomslag for under forhandlingene. 

Betinget tjenestepensjon
For ansatte som ikke kvalifiserer for ny 
AFP foreslås det å etablere en ordning 
som i forslaget omtales som «betinget 
tjenestepensjon». Dette skal gi økt 
sikkerhet for en framtidig pensjon for 
denne gruppen. Betinget tjeneste-
pensjon skal kunne tas ut fleksibelt 
mellom 62 og 70 år og gjelder de  
som er født 1963 eller senere.

Hvem gjelder den nye tjeneste-
pensjonsordningen for?
Den nye tjenestepensjonsordningen  
vil gjelde for de som er født i 1963 og 
senere, og som jobber i offentlig sektor 
eller har offentlig tjenestepensjonsord-
ning i KLP, Statens pensjonskasse, Oslo 
Pensjonsforsikring, Pensjonskassen for 
hovedstadsområdet (PKH) eller de ulike 
fylkeskommunale pensjonskassene. 
1963-kullet fyller 62 år i 2025, og kan 

da som første årskull ta ut pensjon i ny 
pensjonsløsning for offentlig tjeneste-
pensjon. 

I tillegg vil 63-årgangen samt senere 
årskull få en oppsatt pensjonsrett på 
eventuell pensjon opptjent i gammel 
ordning. Man mister med andre ord 
ikke opptjente rettigheter selv om man 
omfattes av ny ordning. 

Arbeidstakere født i 1958 eller tidlig-
ere er delvis skjermet for levealders-
justeringen gjennom en individuell 
garanti som sikrer 66 prosent av slutt-
lønnen i pensjon dersom den enkelte 
har jobbet 30 år i 100 prosent stilling 
ved pensjonsalder. Disse årskullene 
berøres derfor ikke av forslaget til 
pensjonsreform som nå ligger på 
 bordet. 

Også årskullene 59-62 vil være om-
fattet av gammel ordning, men da kun 
med en andel av garantitillegget som 
tidligere er gitt til de som er født senest 
i 1958. Dette trappes gradvis ned fra  
90 prosent av tillegget for 59-kullet  
til 60 prosent for 62-kullet. 

Uavklart for uføre og ansatte  
med særaldersgrenser
Til tross for enigheten partene kom 
frem til gjennom årets forhandlinger, 
er det fremdeles flere uavklarte spørs-
mål, blant annet når det kommer til 
situasjonen for uføre og arbeidstaker-
grupper med særaldersgrenser. 

Når det gjelder det siste punktet 
regulerer ikke avtaleforslaget hvilke 
stillinger som i fremtiden skal ha sær-
aldersgrense eller hvilke aldersgrenser 
som skal gjelde. Dette blir avklart senere, 
i hvert fall når det gjelder arbeidstakere 
født etter 1963. Arbeidstakere som er 
født før 1963 og har stillinger med 
særaldersgrense, beholder derimot 
dagens regler.

Partene var i forhandlingene enige 
om at uføre skal få et samlet godt pen-
sjonsnivå. En ufør arbeidstaker født  
før 1963, vil derfor få sin alderspensjon 
beregnet etter dagens ordning. Uføre 
født fra 1963 og senere vil derimot 
tjene opp til alderspensjon i tjeneste-
pensjonsordningen basert på den 
 inntekten de har når de blir uføre. En 
del av spørsmålene som reiser seg for 
 uføregruppen må imidlertid utsettes  

til etter at Stortinget har vedtatt de  
nye reglene om uførepensjon fra folke-
trygden.

Hva nå?
Det som synes å være klart er at det 
nye forslaget, grunnet innføringen av 
reglene om levealdersjustering i for-
bindelse med pensjonsreformen i 
2009, vil innebære en bedre pensjons-
ordning for de fleste arbeidstaker-
grupper. Arbeidstakere som står lenge  
i jobb vil i enkelte tilfeller også kunne 
opparbeide seg en årlig pensjon som 
vil være vesentlig høyere enn dagens 
66 %-ordning. Dette forutsetter imid-
lertid at vedkommende ønsker og 
 orker å jobbe lenger enn til fylte 67,  
og i mange tilfeller også lenger enn  
til fylte 70.

Under enhver omstendighet synes 
det å være klart er at vi som arbeids-
takere i fremtiden må belage oss på å 
jobbe lenger enn i dag for ikke å miste 
betydelig kjøpekraft den dagen vi går 
av med pensjon. Dette gjelder ikke 
minst for de yngre generasjonene, som 
på mange måter kommer dårligst ut 
med forslaget som nå ligger på bordet. 
Som tidligere nevnt er forslaget likevel 
bedre for de yngre enn dagens ordning.

Hvilken skjebne reformforslaget vil 
få er det nå opp til organisasjonene å 
bestemme. Regjeringen har varslet at 
alle organisasjonene må akseptere 
forslaget innen 1. juli for at det skal bli 
gjennomført. Spørsmålet har vært 
behandlet i Legeforeningens forhand-
lingsutvalg for statlig og kommunal 
sektor, samt for Spekter-området. Det 
skal deretter behandles av Legeforen-
ingens sentralstyre, før Legeforeningen 
spiller inn sitt syn til Akademikerne. 
Dersom ikke alle hovedorganisasjonene 
aksepterer forslaget, er det uvisst hva 
som vil skje videre.   •
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Studier gjort i 2003 og 20041,2, viste 
manglende samsvar mellom listene 

over medikamenter hos samme pasient 
hos mellom 60 og 90 %.  Foreløpige 
resultater i en studie3 viser at det 
 fremdeles er feil i opp mot 60 % av 
legemiddellistene vi bruker i syke-
husene i Helse Nord. Her er det 
 fremdeles mye å hente.

«Det tar for lang tid å legge  
inn medikamentene i EPJ»
Dessuten er det på høy tid at vi regis-
trerer legemidlene elektronisk slik at  
vi kan gjenbruke og samarbeide med 
hverandre om den rette lista. Vi har 
verken tid eller råd til å la være å gjøre 
legemiddellisten elektronisk. Ved å 
registrere listen over medikamenter i 
EPJ når den er samstemt, legger vi til 
rette for bedre pasientsikkerhet og for 
bedre arbeidsprosesser for klinikeren. 
Listen blir tilgjengelig i EPJ og kan 
raskt gjenbrukes, også ved overflytting 
mellom avdelinger eller mellom syke-
hus i regionen. I tillegg varsles lege-
middelallergi og interaksjoner når 
legemidlene er tilgjengelig for 
systemet. 

Elektronisk kurve, som snart skal 
innføres i hele Helse Nord, kan ikke 
brukes uten at medikamentene er 
 registrert i EPJ. Det samme gjelder 
pasientens legemiddelliste som 
 Direktoratet for e-helse arbeider med 
og som skal bli en felles elektronisk 
legemiddelliste for kommunehelse-
tjeneste og spesialisthelsetjeneste. 

«Å rydde i reseptformidleren  
må være fastlegens jobb»
Fastlegen skal også holde reseptfor-
midleren ryddig, men det viser seg at 
det er i hovedsak sykehusleger som 
bruker reseptformidleren som en 
 gammeldags reseptblokk og skriver ut 
en ny resept på samme medikament for 
hvert besøk. Det blir vanskelig å holde 
oversikt over gyldige resepter og faren 
for at pasienten får utdelt og bruker feil 
eller for mange medikamenter øker. 
Her må både fastleger og sykehusleger 
holde orden, og Helse Nord har tatt 
dette inn som en del av de nye rutinene. 
Når reseptformidleren holdes ryddig tar 
det få sekunder å fornye en resept, eller 
å fastslå at pasienten allerede har en 
gyldig resept som kan brukes. 

«Det må ta lang tid og koste  
mye penger å innføre dette i alle  
sykehus i Helse Nord»
I februar 2018 startet fem avdelinger i 
sykehus i Helse Nord utprøvingen av 
nye regionale rutiner for samstemming 
og bruk av legemiddelmodulen i DIPS. 
På veien hit var det gjort endringer i 
DIPS og tilrettelegginger for kliniker 
slik at det hele skulle bli mest mulig 
intuitivt og minst mulig tidkrevende.  
Det viste seg at organisasjonen var 
 moden for å ta dette imot. Avdelingene 
rapporterte om vellykket innføring og 
leger som etter hvert tok dette som en 
naturlig del av pasientmottaket. Dette 
har verken kostet mye tid eller penger. 
Det vi har gjort er å legge til rette slik at 
det verktøyet vi allerede har betalt for 

kan tas i bruk slik det var tenkt. Det er 
selvfølgelig enda en vei å gå før alle er 
kjent med de nye rutinene og har tatt 
dem i bruk, men foreløpig ligger vi godt 
an til å nå målet om at 90 % av innlagte 
pasienter skal ha samstemt legemiddel-
liste etter de nye rutinene i 2019. 

«Det er umulig å få hele regionen med»
I Helse Nord bruker vi samme journal 
på alle sykehus, og det er et regionalt 
forvaltningssenter som håndterer rutin-
ene for hvordan EPJ skal brukes. Dermed 
er det godt tilrettelagt for å utarbeide 
regionale rutiner, noe som er ressurs-
besparende hos oss. Pasientsikker-
hetskampanjen med tiltakspakke for 
samstemming og at digitaliserte arbeids-
prosesser er blitt normalen har gjort at 
mottakerne av de nye rutinene var klare 
for å ta dem i bruk. Vi har lyttet til 
klinik erne i prosjektet og dermed ble 
e-læringskurset ultrakort og kort-
versjoner av rutinene ble faktisk korte. 
Dette har ført til at mange har tatt kur-
set, og verktøyene som ble laget er tatt i 
bruk. For de som ønsker er det også 
laget undervisningsfilmer på hvert tema. 

Jeg er veldig glad for dette prosjektet 
fordi det helt klart bedrer pasientsikker - 
heten og kvaliteten i tjenesten, men 
også fordi dette er et godt eksempel på 
det vi ofte får til i Helse Nord: Forbed-
ring gjennom samarbeid. • 

››

«Koffør ska æ??»
Det gjøres stadig legemiddelrelaterte feil i helsetjenesten. Samstemming  
av legemiddellister hjelper oss å unngå mange av dem. Men «koffør ska æ»? 
«Hvorfor skal jeg», er et vanlig spørsmål vi får.

Av Lars Vorland, 
RHF-direktør, Helse Nord

RHF-SPALTEN

1 Jensen et al., 2003
2  Bakken, & Strand, 2003;  

Rognstad, & Straand, 2004
3 Kvalitetsstudien i Helse Nord
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Prisutdelinger
Cecilie Schrøder; overlege ved Lovisen- 
berg Sykehus fikk Marie Spångberg-
prisen for sin artikkel om shamopera-
sjoner ved skulderskader. Dette er et 
langvarig arbeid som har krevd rekrut-
tering av pasienter gjennom svært 
mange år, og som har vært krevende å 
gjennomføre ikke minst siden det også 
skulle være blindet for pasienten om 
det var utført fullstendig operasjon 
eller ikke. Schrøder fremhevet spesielt 
takknemlighet over at REK hadde  
vært modige nok til å godta et slikt 
bane brytende studie, og at dette hadde 
latt seg gjennomføre ved et lokalsyke-
hus. 

Ying Chen fikk Legeforeningens 
lederpris. Hun er nå avdelingssjef ved 
Patologisk avdeling, OUS, men har 
tidligere vært leder ved AHUS og Syke-
huset Vestfold. Hun har vært leder av 
Patologforeningen. Ying Chen oppfyller 
alle kriteriene til Lederprisen på en 
overbevisende måte. Hun har en åpen 
og positiv lederstil, ser de ansatte, er 
selv synlig i avdelingen og har tett dia-
log med alle yrkesgrupper av ansatte. 
Hun uttalte i sin takketale at man som 
leder ikke måtte frykte selve posisjonen 
sin, da har man tapt. Skulle jeg miste 
jobben får jeg heller leve av å selge 
kinesisk fast-food, uttalte hun, til stor 
jubel fra salen.

Kjønnskvotering til medisinerstudiet.
Det er nå rundt 70% av de nye medisin - 
erstudentene som er kvinner, og dette 

bekymrer. Hva vil det ha å si for faget 
og arbeidsmiljøet i fremtiden? Sentral-
styret la frem forslag om at Legeforen-
ingen skulle oppfordre departement  
og universiteter til å innføre kvotering 
av mannlige studenter, slik at man får 
minst 40% av hvert kjønn. Noen var 
sterkt for, andre var sterkt i mot, og 
viste blant annet til tidligere tiders 
urettferdigheter (Kvinner var mannens 
eiendom etc), men også til at det fort-
satt er en meget skjev kjønnsfordeling  
i mannens favør i ledernivåer og innen 
spesielt kirurgiske fag. Resultatet ble  
at Legeforeningen ønsker seg kvote-
ring.

Spesialistutdanningen og prosedyrelister:
Departement og direktorat har bestemt 
at ordningen med obligatoriske prose-
dyrelister i for eksempel kirurgiske fag 
ikke skal videreføres. Dette er stikk i 
strid med hva Legeforeningen og spe-
sialitetskomiteene ønsker. Leder av 
Norsk kirurgisk forening Inge Glam-
bek sa det på denne måten: Helse-
direktoratet har ingen gode argu-
menter. Hvordan er det mulig for 
myndighetene å se bort fra våre samlede 
anbefalinger? Han la frem en resolusjon, 
som ble vedtatt, hvor sentralstyret på - 
legges å utrede en egen godkjennings-
ordning uavhengig av direktoratet.

Landsstyremøtet 2018; 
Soria Moria

Landsstyremøtet er Legeforeningens øverste organ. I et aksjeselskap ville det  
vært kalt generalforsamling. Hvert annet år velges nytt sentralstyre som ledes  
av presidenten. Det var ikke valg i år, men det var viktige lovendringer om den  
såkalte fagaksen, som jo krever 2/3-dels flertall, og det var diskusjonen om 
kjønnskvotering til medisinerstudiet.

››

Foto: Sturlason

Av Arne Laudal Refsum, redaksjonskomitéen
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Samarbeid store og små sykehus:
I forbindelse med Nasjonal helse og 
sykehusplan utredningen fikk mange 
lokalsykehus varsel om at de kunne 
miste akuttkirurgien da man måtte  
ha minst 60-80.000 innbyggere i  
opptaksområdet, og det var lagt frem 
tanker om sykehus med begrenset 
akuttberedskap, les bare i indremedi-
sin. I denne sesjonen fortalte viseadm.
direktør Olav Lødemel ved Voss syke-
hus om hvordan de hadde klart å finne 
sin nisje som et lite lokalsykehus, som 
en avdeling av store Helse Bergen. Her 
var det laget klare avtaler om funk sjons - 
fordelinger, men dette krevde en 
 kontinuerlig oppfølging og vaktsomhet 
for at avtalene skulle fungere.

Svekket autonomi i sykehusene:
Legeforeningen har gjennomført en 
medlemsundersøkelse blant sykehus-
legene ved firmaet Rambøll. Denne 
viser at sykehuslegene oppfatter lav 
autonomi og lav mulighet til medbe-
stemmelse i hverdagen. Direktør ved 
Stami sa følgende: «Vi stiller høyere 
krav til arbeidstagere i Norge enn i 
Europa, men dette klarer vi fordi vi  

gir større autonomi til arbeidstagerne. 
Det gir en aktiv arbeidssituasjon som 
skaper motivasjon og deltagelse. Det 
gjør at vi lykkes». Da blir det jo alvorlig 
at legene oppfatter autonomien som 
svekket. Overlegen vil komme tilbake 
til Molanders foredrag i neste utgave.

Styrket fagakse med større selv-
stendighet i Legeforeningen:

Legeforeningen i Norge er unik fordi 
den har en meget høy organisasjons-
grad, og fordi fagforeningsaksen og 
den faglige aksen er i samme forening. 
Dette gir styrke, men det åpner også 
opp for at de klare faglige rådene 
foreningsleddene gir, ikke får gjen-
nomslag, fordi de jo kan være uttrykk 
for indirekte fagforeningsvirksomhet. 
Derfor vedtok nå foreningen å organi-
sere fagaksen som en helt selvstendig 
akse, med mye større selvstendighet. 
Dette kommer til å koste, og derfor vil 
yrkesforeningene og lokalforeningene 
kun få en økning av kontingentinntekter 
på 0,5% i 2019, mens resten av økningen 
vil via hovedforeningen gå til å styrke 
denne nye organiseringen, i tillegg til 
at Legenes Hus i Oslo vil totalrenoveres 
og moderniseres.

Helsepolitisk debatt:
Fastlegeordningen er i krise. Det er 
manglende rekruttering av unge nye 
leger og det er mange som pensjoneres. 
Oppgavene øker, både fra kommuner 
og NAV, men også ved at sykehusene 
skriver ut raskere, og at de ber fast-
leger ordne det ene og det andre. Fast-
legene føler seg ofte som sekretærer 
for sykehuslegene, for bestilling av 
blodprøver, røntgenbilder eller til og 
med konsultasjoner hos andre spesia-
lister på sykehusene. Overleger som 
deltok i debatten sa at slik ble det når 
det var så stort press på sykehusene i 
og med at antall sykehussenger redu-
seres, og nye sykehus bygges for små. 
Helseminister Høie ville ikke kalle det 
en krise, men plasserte allikevel ord-
ningen på 6 på en skala fra 0-10, hvor 
10 er fullkommen krise. Politikere fra 
Ap, Sp og Kr.f. var mer krisedefinerende 
med karakter 7 og 8.  •

Det ligger utfyllende reportasjer til mange av sakene som ble behandlet på Legeforeningens nettsider: 
http://legeforeningen.no/Om-Legeforeningen/Organisasjonen/Rad-og-utvalg/Landsstyret/ 
Legeforeningens-landsstyremote-2018/
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Utvalg vil styrke varslingsreglene

Av Frode Solberg, ass.direktør og sjefadvokat, Jus og arbeidsliv››

Offentlige utredninger vekker ikke alltid stor interesse. Mange aktører i  
arbeidslivet har imidlertid ventet på NOUen om varsling. Den 15. mars avga 
Varslingsutvalget sin utredning om varsling i arbeidslivet (NOU 2018:6).  
Mest interesse vekker nok de konkrete forslagene fra utvalget. Det er ikke 
konsensus om alle forslagene, men likevel er det ganske mye utvalget på  
10 eksperter er enige om. 
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Utredningen har foretatt en hel-
hetlig gjennomgang av varslings-

reglene i arbeidsmiljøloven og vurderte 
også om det er behov for lovendringer 
eller andre tiltak som kan styrke varsler - 
vernet. 

NOUen er inndelt i fire hoveddeler. 
Del I er hovedkonklusjoner, del II er 
kunnskapsgrunnlaget, del III er vurde-
ringer og forslag og del IV er økono-
miske og administrative konsekvenser. 

For de som ønsker å sette seg inn i 
ulike aspekter knyttet til varsling slik 
status er nå, kan leseren få en fin inn-
føring ved å lese del II – kunnskaps-
grunnlaget. Her redegjøres det for hva 
varsling er, verdien av varsling, gjeld-
ende rett i Norge, internasjonale regler 
og anbefalinger, regulering av varsling i 
andre land, forskning og kunnskap og 
varsling i praksis. Utvalget har brukt 
mye tid på kunnskapsinnhenting, og 
det synes i NOUen.

Utvalget foreslår en rekke tiltak for  
å styrke varslervernet. I det ligger en 
erkjennelse av at dagens regelverk ikke 
er tilstrekkelig. 

Lovverk
Når det gjelder arbeidsmiljøloven 
 mener utvalget at reglene i hovedsak  
er gode nok, men at de kan være vansk-
elige å forstå. De sentrale begrepene 
«kritikkverdige forhold» og «forsvarlig 
fremgangsmåte» er egnet til å skape 
uklarheter. Særlig kravet til forsvarlig-
het har vært kritisert, fordi noen er 
redd for å varsle på feil måte. Det 
 foreslås derfor noen presiseringer.  
En viktig presisering er at det ikke i seg 
selv anses som varsling at man klager 
på forhold i eget arbeidsforhold.

Et spennende forslag er at utvalgets 
flertall foreslår erstatningsansvar ved 
brudd på aktivitetsplikt. Her ser man 
altså for seg at arbeidsgiver må ha et 
aktivt og bevisst forhold til håndtering 
av varslingssaker. 

For å fremheve hvor viktig 
ytringsklimaet er, foreslår utvalget at 
det bør henvises til Grunnlovens § 100 
om ytringsfrihet i varslingsreglene. 
Utvalget vurderte om det burde innføres 
varslingsregler også utenfor arbeids-
forhold, men kom til at det ikke ble 

Denne artikkelen er en utvidet versjon av en artikkel som tidligere har stått på trykk Dagens medisin 19.4.2018.
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        «Flertallet i utvalget forslår at det etableres 
    en tvisteløsningsnemnd for varslingssaker»
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anbefalt. Her viser utvalget til at alle 
har ytringsfrihet, og at utenfor arbeids-
forhold er det ikke noe i veien for at for 
eksempel organisasjoner implementerer 
varslingsregler på eget initiativ. 

Et annet tiltak er at flertallet foreslår 
en ny varslingslov. Mindretallet er 
usikker på om egen lov er veien å gå. 
Denne skal ikke erstatte arbeidsmiljø-
lovens bestemmelser, men inneholde 
bestemmelser knyttet til etablering av 
Varslingsombudet og Varslingsnemnda. 
Hele utvalget foreslår at varsling knyttet 
til arbeidsforhold fremdeles skal være  
i arbeidsmiljøloven. 

Varslingsombud
Flere land i Europa utreder nye regler 
om varsling. Nederland fikk en ny lov om 
varsling 1. juli 2016, og har etablert et 
varslerhus. Der kan varsleren få hjelp og 
veiledning og dessuten kan varslerhuset 
foreta egne undersøkelser for varsleren. 

Ett av de temaene det var knyttet 
spenning til var om utvalget ville fore-

slå en ombudsordning. Utvalget vur-
derte tre alternativer. Den ene var at 
Arbeidstilsynet får utvidet veilednings-
plikt, en egen varslingsenhet i Like-
stillings og diskrimineringsombudet 
eller et eget varslingsombud. 

Et enstemmig utvalg foreslår at det 
opprettes et nasjonalt varslingsombud. 
Ombudet skal være et uavhengig for-
valtningsorgan, og skal ikke kunne 
instru eres om sin faglige virksomhet. 
Ombudet er tenkt å ha flere funksjoner. 
Varsleren kan kontakte ombudet for 
 å gi råd, støtte og bistand til varslere. 
Da kan ombudet nøste videre i saken, 
finne ut hva som er den rettslige pro-
blemstillingen og gi råd om hvilke 
alternativer som finnes. I dette ligger 
også at ombudet «.. ved behov kan gi 

en uttalelse om de regner noen for å ha 
varslet eller ikke.», se NOU side 192. 

Her mener utvalget det også ligger 
muligheter til å sile sakene, slik at om-
budet kan virke konfliktdempende. For 
eksempel kan utvalget forklare varsleren 
forskjellen mellom misnøye med 
arbeids givers beslutninger og kritikk-
verdige forhold. I tillegg kan ombudet 
tilby mekling. Dessuten peker utvalget 
på at det bør utredes muligheter for fri 
rettshjelp. Et interessant virkemiddel 
er at ombudet også skal kunne initiere 
uavhengige undersøkelser i alvorlige 
varslingssaker av stor samfunnsmessig 
betydning. Dette reiser imidlertid spørs-
mål om organisering, finansiering samt 
hvilken rettslig status slike granskninger 
skal ha, og foreslås derfor utredet videre.

Utvalget foreslår altså ikke at ombu-
det skal ta stilling til saken (gjengjeld-
elsesspørsmålet), men veilede og ivareta 
varsleren. Et spørsmål da blir om om-
budet vil overta deler av rådgivnings-
rollen som for eksempel fagforeninge-
ne har i dag. Hvordan fagforeningene 
vil møte dette forslaget fra varslingsut-
valget gjenstår å se. 

På likestillingsområdet har arbeids-
delingen mellom ombud og fagforen-
inger etter mitt syn fungert godt. Det 
ville utvilsomt blitt mer kraftfullt om 
ombudet kunne ta stilling til de sakene 
som varsleren bringer inn til ombudet, 
men det foreslås altså ikke. Utvalget 
begrunner dette med at det kan inne-
bære prinsipielle utfordringer dersom 
samme organ skal gi veiledning og 
bistand til en eller flere parter i vars-
lingssak og samtidig eller senere ta 
stilling til om det har funnet sted 
 gjengjeldelse. 

Jeg mener imidlertid at dette er 
mulig å få til. Det er jo ikke uvanlig at 
et forvaltningsorgan veileder om regel-
verket, og senere fatter vedtak i samme 
sak. Det er en skjønnsmessig linje 



 mellom veiledning og rådgivning, selv 
om dette er prinsipielt sett ulike roller. 
Desto lengre man går i veiledningen, 
desto nærmere vil man være rådgivning. 

Tvisteløsningsnemnd
I dag er det slik at Arbeidstilsynet skal 
håndheve reglene om plikt til å ha 
varslingsrutiner, men fører ikke tilsyn 
med håndtering av konkrete saker. Det 
betyr at tilsynet ikke har kompetanse 
til å føre tilsyn med de privatrettslige 
reglene i arbeidsmiljøloven om vars-
ling. Det er domstolene som i dag tar 
stilling til tvister som gjelder varsling 
og gjengjeldelse etter arbeidsmiljø-
loven. 

I følge NOUen opplever mange 
 varslere at det er vanskelig å få med-
hold i domstolene. Problemet er at det 
er vanskelig å bevise årsakssammen-
heng mellom varslingen og den på-
følgende ugunstige behandlingen av 
varsleren. 

Dette stemmer veldig godt overens 
med mitt eget inntrykk. Den ugunstige 
gjengjeldelsen kommer såpass sent at 
arbeidsgiver ofte vil kunne anføre at 
den ugunstige behandlingen ikke 
 skyldes varslingen, men noe helt annet. 
Søker varsleren på en ny jobb i samme 
virksomhet, attraktive kurs, gunstige 
vaktordninger osv. Der hvor varsling 
fører til  gjengjeldelse er det nok også 
ofte slik at relasjonene er anspente fra 
før. Der hvor det er gode relasjoner 
mellom arbeidsgiver og varsler, blir 
som regel ikke varslinger noe problem 
for  varsleren. 

Flertallet i utvalget forslår at det 
etableres en tvisteløsningsnemnd for 
varslingssaker. Mindretallet ønsker å 
beholde dagens ordning med at det er 
domstolene som tar stilling til om det 
foreligger varsling og gjengjeldelse. 

Nemnda er ment som et virkemiddel 
for å få en objektiv vurdering uten å 
måtte gå til domstolene. Dette blir da 
en form for lavterskeltilbud, hvor vars-
leren kan få vurdert om det foreligger 
gjengjeldelse og om det er grunnlag for 
erstatning. Varsleren vil ikke risikere 
store saksomkostninger dersom saken 
tapes. 

Varslingsnemnda vil kunne ta stilling 
til saker både raskere og rimeligere 

enn hva en domstolsbehandling inne-
bærer. Etter mitt syn vil dette bare 
kunne fungere som lavterskeltilbud 
dersom nemnda får tilstrekkelig med 
ressurser. Nemnda vil få et ganske vidt 
tilfang av saker, noe som vil medføre at 
porteføljen både blir sammensatt og 
potensielt stor. Det legges opp til at 
nemnda skal kunne sile bort saker som 
ikke egner seg, for eksempel fordi de 
ikke lar seg løse innenfor ordningen på 
en hensiktsmesssig måte eller at de er 
så  sammensatte og komplekse at de 
bør løses av domstolene.

Det er også helt essensielt at den  
det blir varslet mot (den omvarslede) 
ivaretas, slik at en nemndsordning ikke 
går på akkord med alminnelige retts-
sikkerhetsprinsipper. Som oftest vil 
nemnda basere seg på skriftlig saks-
gang, men det åpnes også for at det 
noen ganger kan være aktuelt med 
muntlig behandling. I tråd med dette, 
må det også være mulig å bringe saken 
inn for domstolene. 

Opplysningsarbeid
Partene i arbeidslivet skal bli involvert 
i arbeidet med å lage en nasjonal vars-
lingsguide. Utvalget mener at det kan 
vinnes mye på godt opplysningsarbeid, 
og at kunnskap om varslere og varsling 
kan bidra til å styrke varsleres stilling i 
samfunnet. Det erkjennes at juss ikke 
er tilstrekkelig alene på varslingsom-
rådet, men at også psykososiale for-
hold kan spille en rolle, for eksempel i 
konfliktfylte eller langvarige varslings-
saker. Så vidt jeg vet, er departementet 
allerede i gang med dette.

Litt kritikk
Varslingsutvalget er opptatt av å få 
frem at varsling ikke må håndteres som 
et problem. Varsling om kritikkverdige 
forhold må anses som et samfunns-
gode, og som må håndteres av arbeids-
givere og andre som noe positivt. 

Ett av utvalgets hovedfunn er at 
varsling har størst verdi der varselet 
blir tatt på alvor, samtidig som varsleren 
blir tatt vare på og at det settes i gang 
hensiktsmessige prosesser for å få 
avklart om det foreligger kritikkverdige 
forhold. Ganske selvsagt egentlig.  
Og er det noe jeg har å innvende mot 

en ellers god NOU, er det den litt naive 
tilnærmingen til informasjon og kunn-
skap. 

Jeg tror ikke det er arbeidsgivers 
mangel på kunnskap om regelverk og 
verdi av varsling som er hovedproblemet 
når leger varsler om kritikkverdige 
forhold på sykehus og kommuner. 
Reaksjonene de noen ganger møter 
tyder ikke på det. Slik sett oppleves  
det for mange bedre å melde avvik i 
etablerte avvikssystemer, som ofte er 
mer akseptert, enn å ta på seg varsler-
rollen.  Leger besitter kunnskap om 
faglige forhold som ikke alltid mottas 
med glede av den virksomhet som 
kritiseres. Det har vi etter hvert 
 dessverre mange eksempler på  
– både kjente og ukjente. 

Varslingsutvalget foreslår ingen  
nye regler av stor betydning i arbeids-
miljøloven. Et av de mest spennende 
temaene her er bevisbyrdereglene. I 
dag er det slik at det foreligger såkalt 
todelt bevisvurderinger. Arbeidstaker 
må legge frem opplysninger som gir 
grunn til å tro at gjengjeldelse har 
funnet sted. Hvis dette kravet opp-
fylles, snur bevisbyrden slik at det er 
arbeidsgiver som må sannsynliggjøre 
(51 %) at det ikke har funnet sted gjen-
gjeldelse. Hvis man virkelig ville be-
dret varsleres rettsstilling, kunne man 
skjerpet kravet til arbeidsgivers bevis, 
slik man har på andre rettsområder. 

Jeg sier ikke på noe vis at det ville 
vært enkelt, fordi dette kan medføre at 
varslere får særfordeler til goder, noe 
som er problematisk på flere måter. 
Dette kunne imidlertid utvalget utfor-
sket i større utstrekning enn de har 
gjort i NOUen. De som vil «ta» varslere 
vil møte omtrent det samme juridiske 
regelverk som nå. Litt symptomatisk er 
det nok når det gjelder lovverket at 
utvalget angivelig har hatt store disku-
sjoner om det i arbeidsmiljøloven skal 
være en henvisning til Grunnlovens  
§ 100 om ytringsfrihet eller ikke. Mer 
spenstig er det da at det foreslås både 
varslingsombud og varslingsnemnd. 

Nå er NOUen sendt på høring. Lege-
foreningen vil se nærmere på de kon-
klusjoner utvalget har kommet til.  •
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De fleste leger i norske sykehus 
slipper heldigvis å oppleve at 

arbeidsgiver gir en skriftlig advarsel 
for forhold som knytter seg til arbeids-
prestasjonene eller arbeidsforholdet 
for øvrig. Men det skjer fra tid til 
 annen. Og Legeforeningen bistår med 
jevne mellomrom leger som står i en 
slik situasjon.

Noen ganger aksepterer legen 
 advarselen som er gitt. I de fleste til-
fellene mener likevel legen at advarselen 
enten er en overreaksjon eller at den er 
gitt på feilaktig grunnlag, og har derfor 
et ønske om at den blir slettet. Erfaringen 
er imidlertid at det er vanskelig å over-
bevise arbeidsgiver om at advarselen 
skal trekkes tilbake.

Korrigere uønsket adferd
En skriftlig advarsel i et arbeidsfor - 
hold er ett av virkemidlene en arbeids-
giver har til å korrigere uønsket eller 
ureglementert oppførsel fra en 
arbeids taker.

Typiske eksempler vil være at arbeids - 
takeren viser manglende arbeidspresta - 
sjoner, brudd på sikkerhetsrutiner, 
ikke møter opp til jobb i rett tid eller  
at arbeidstakeren har vist en adferd 
som ikke er i overensstemmelse med 
de krav som lovverket stiller til et for-
svarlig arbeidsmiljø.

Hensikten til arbeidsgiver ved å gi  
en advarsel vil være å sende et signal 
om at dersom ikke adferden blir endret 
eller forbedret, kan det føre til at ar-
beidsgiver må ta i bruk et enda sterkere 
virkemiddel, det vil si å gå til oppsigelse 
eller avskjed.

Ikke regulert i lovverket
Verken arbeidsmiljøloven eller andre 
arbeidsrettslige lover har regler om  
når advarsler kan tas i bruk. Lovverket 
stiller heller ingen krav til hvilke saks-
behandlingsregler som må følges. 
Praksisen med advarsler følger derfor 
av såkalt ulovfestet rett, samt av kutyme, 
normer og regler innenfor den enkelte 
bransje og virksomhet.

Det følger imidlertid av rettspraksis i 
oppsigelsessaker grunnet arbeidstakers 
forhold, at det kan ha betydning for 
saklighetsvurderingen etter arbeids-
miljøloven § 15 -7 om arbeidstaker 
tidligere har fått skriftlig advarsel om 
samme forhold som oppsigelsen er 
basert på, og at det er gjort kjent at 
manglende etterlevelse vil kunne få 
konsekvenser for ansettelsesforholdet.

Har betydning som bevis
Arbeidsmiljøloven oppstiller likevel 
ikke noe vilkår om at en arbeidstaker 
må gis en advarsel før arbeidsgiver 

eventuelt beslutter å avslutte arbeids-
forholdet. Et slikt krav anses heller 
ikke i den juridiske litteraturen å følge 
av ulovfestet rett.

Dersom det er gitt en advarsel, kan 
derimot ikke en arbeidsgiver avslutte 
arbeidsforholdet uten at den uønskede 
adferden har gjentatt seg eller nye 
forhold har kommet til. Dette følger  
av rettspraksis fra Høyesterett. Be-
grunnelsen for dette er at arbeidsgiver 
ved å gi en advarsel har valgt reaksjon 
på det aktuelle forholdet, noe arbeids-
takeren må kunne innrette seg etter.

En advarsel vil også kunne ha den 
betydningen i en oppsigelsessak at 
arbeidsgiver lettere kan dokumentere 
at de innvendingene som blir rettet 
mot arbeidstakeren, faktisk har funnet 
sted. Dette forutsetter imidlertid at 
advarselen er tilstrekkelig presis, og at 
den omfatter de forhold og det faktum 
arbeidsgiver senere påberoper seg.

 
Arbeidsgivers styringsrett
Selv om advarsler ikke er regulert i lov-
verket, er det sikker rett at arbeidsgiver 
vil ha adgang til å ilegge advarsler 
begrunnet i den alminnelige styrings-
retten. Denne styringsretten defineres 
ofte som arbeidsgivers rett til «å orga-
nisere, lede, kontrollere og fordele 
arbeidet». 

Av advokatfullmektig og juridisk rådgiver i Overlegeforeningen, Jan Eikeland

Hva skal til for at arbeidsgiver kan gi en advarsel?  
En fersk kjennelse fra Høyesterett gjør det trolig lettere  
for arbeidstaker å få prøvd rettmessigheten av advarsler  
for domstolene.

Arbeidsgivers 
adgang til å gi advarsler

››

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

Foto: Sturlason
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Styringsretten er imidlertid ikke fri, 
og det er i dag vanlig å omtale den som 
en «restkompetanse». Med dette menes 
at styringsretten er begrenset. Arbeids-
givers utøvelse av styringsretten må 
skje innenfor visse rammer. Og disse 
rammene er lovgivning, tariffavtaler  
og den enkeltes arbeidsavtale, samt  
et alminnelig sakslighetskrav.

I Rt-2001-418 gir Høyesterett ut-
trykkelig uttrykk for at det ikke bare 
må stilles krav til hva arbeidsgiver kan 
bestemme, men også til saksbehand-
lingen forut for beslutningen:

 «Styringsretten begrenses imidlertid 
også av mer allmenne saklighetsnor-
mer. Utøvelse av arbeidsgivers styr-

ingsrett stiller visse krav til saksbe-
handlingen, det må foreligge et 
forsvarlig grunnlag for avgjørelsen, 
som ikke må være vilkårlig, eller 
 basert på utenforliggende hensyn.»

Ny kjennelse fra Høyesterett
Denne uttalelsen fra Høyesterett inn-
går som et viktig argument i en nylig 
avgitt kjennelse i Høyesterett (HR-
2018-492-U). I kjennelsen, som ble 
avgitt 13. mars, tillot ankeutvalget i 
Høyesterett at en sak om gyldigheten 
av en advarsel ble fremmet for dom-
stolene. Søksmålet hadde tidligere blitt 
avvist av tingretten og anken forkastet 
av Hålogaland lagmannsrett.

Saken gjaldt en overstyrmann som 
fikk en skriftlig advarsel. Arbeidstakeren 
reiste sak blant annet med krav om at 
arbeidsgiveren skulle trekke advarselen 
tilbake. Ankeutvalget kom i motsetning 
til de tidligere instanser til at et krav 
om tilbaketrekking av advarselen fra 

arbeidsgiver etter omstendighetene 
måtte kunne anses som et rettskrav 
etter reglene i tvisteloven § 1-3, og  
at saken dermed kunne prøves for 
domstolene.

Flere alvorlige forhold
I saken var det gitt en skriftlig advarsel 
etter at det var holdt et møte mellom 
partene. Advarselen gjaldt flere alvorlige 
forhold, som ordrenekt, brudd på taus-
hetsplikt og uønsket adferd overfor en 
kvinnelig ansatt. 

Arbeidsgiver hadde også varslet at 
flere hendelser ville medføre at opphør 
av arbeidsforholdet ville bli vurdert. 
Saksøkeren gjorde gjeldende at advar-

selen hadde fått konsekvenser for ham, 
og at advarselen var en ulovlig gjen-
gjeldelse etter skipsarbeidsloven.

Skipsarbeiderloven er en lov om 
stillingsvern for arbeidstakere på skip, 
men er bygget opp etter de samme 
reglene som gjelder for arbeidsmiljø-
loven. Ankeutvalgets kjennelse vil 
derfor ha overføringsverdi for arbeids-
takere som er omfattet av arbeidsmiljø-
loven, slik tilfellet er for ansatte i 
 norske sykehus.

Blir trolig enklere å reise sak
Kjennelsen fra Høyesterett innebærer 
ikke at advarselen til overstyrmannen 
blir trukket tilbake, men kun at dens 

   «Dersom det er gitt en 
advarsel, kan en arbeids- 
    taker i utgangspunktet 
ikke avslutte arbeids- 
     forholdet uten at den 
uønskede adferden har 
     gjentatt seg eller nye 
    forhold har kommet til.»
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rettmessighet i dette konkrete tilfellet 
kan prøves for domstolene.

Tidligere har det vært antatt i juri-
disk teori at arbeidstaker har hatt be-
grensede muligheter til å fremme en 
sak om gyldigheten av en advarsel. En 
nærliggende konsekvens er derfor at 
kjennelsen trolig vil føre til at det blir 
enklere å reise saker med krav om å 
trekke en advarsel tilbake.

Et vesentlig element i kjennelsen er 
imidlertid at overstyrmannen gjorde 
gjeldende at advarselen allerede hadde 
fått konsekvenser for ham, både ved at 
han mistet muligheten til å vikariere 
som kaptein og at advarselen var en 
ulovlig gjengjeldelse.

Ankeutvalgets avgjørelse vil derfor 
ikke uten videre innebære at alle saker 
om gyldigheten av en advarsel vil kunne 
fremmes for domstolene. Det må fore-
tas en konkret vurdering i hvert enkelt 
tilfelle.

Må prøves innen rimelig tid
I kjennelsen behandler også ankeut-
valget kort spørsmålet om hvor lang tid 
det må gå etter at en advarsel er gitt før 
arbeidstakeren mister muligheten til å 
reise en sak for domstolene om dens 
rettmessighet.

I og med at bruken av advarsler ikke 
er lovregulert, gjelder det i utgangs-
punktet ingen søksmålsfrister. Anke-
utvalget oppstiller her et krav om at 
søksmålet må bli «anlagt innen rimelig 
tid etter at advarselen ble gitt». I denne 
konkrete saken gikk det drøye tre 
 måneder fra advarselen ble gitt og til 
det ble tatt ut stevning. 

En dom fra 2010 (Rt-2010-89) 
 markerer på den annen side ytter-
grensen for hva som er innen rimelig 
tid. Denne saken gjaldt blant annet et 
spørsmål om søkmålsfrist for en opp-

sigelse som ikke fulgte lovens form-
krav. I slike tilfeller gjelder det heller 
ingen søksmålsfrister. Søksmålet ble 
anlagt 19 måneder etter oppsigelsen, 
og her kom Høyesterett til at det var 
for sent.

Forsvarlig saksbehandling
Den ferske kjennelsen fra Høyesterett 
vil også forhåpentligvis føre til at norske 
arbeidsgivere blir mer bevisste på at 
saksbehandlingen i forkant av en even-
tuell advarsel må være forsvarlig og 
basere seg på et korrekt faktisk grunn-
lag der arbeidstakeren gis mulighet til å 
komme med sin versjon av de aktuelle 
hendelsene.

Kjennelsen gir imidlertid ikke grunn - 
lag for å slå fast hvor høy terskelen skal 
være for når domstolene vil overprøve 
en advarsel som er ilagt av arbeidsgiver, 
men den er en klar påminnelse om at 
domstolene i større grad enn hva som 
har vært antatt tidligere vil ha mulig-
het til å ettergå både grunnlaget for 
advarselen og saksbehandlingen i 
 forkant.  •

Hvor lenge «varer» 
en advarsel?
Normalt vil advarsler bli lagret i personalmappen. Dersom 
 arbeidstakeren er uenig i advarselen eller mener at faktum er 
uriktig eller ufullstendig, kan man kreve at innsigelsene 
 skriftliggjøres og at de lagres sammen med advarselen.

Datatilsynet skriver i en tekst på sine hjemmesider at arbeidsgiveren må vurdere 
konkret hvor lenge det er behov for å lagre advarselen. Utgangspunktet for vur-
deringen er at personopplysninger ikke skal lagres lenger enn det som er nød-
vendig for å gjennomføre formålet med behandlingen. Lagring utover dette kan 
være i strid med regelverket. Relevante momenter ved en slik vurdering vil være 
hvilke omstendigheter som ligger til grunn for advarselen og om disse har opphørt. 

Opplysningene kan i enkelte tilfeller lagres også etter at arbeidsforholdet er 
avsluttet. Dersom arbeidstakeren får nye advarsler før lagringsperioden har ut-
løpt kan dette føre til utvidet lagringstid. Om det oppstår en tvist eller arbeids-
rettssak mellom arbeidstakeren og arbeidsgiveren, vil advarsler og andre opplys-
ninger av betydning for saken kunne lagres til tvisten er endelig avgjort.
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I forrige nummer av Overlegen skrev 
jeg om viktigheten av at en nasjonal 

standard for spesialistkompetanse 
opprettholdes. Prosedyrelister med 
minimumskrav til antall repetisjoner 
og obligatoriske nasjonale kurs er i 
denne sammenheng sentrale virke-
midler for svært mange spesialiteter.  
Innlegget ble skrevet før forskriften 
med læringsmål for del 2 og del 3 ble 
vedtatt og var preget en forsiktig 
 optimisme basert på at fagpersoner i 
Helsedirektoratet og Legeforeningen 
egentlig er enige om hvordan dette bør 
være. Det ble foreslått å innføre et 
læringsmål som krever at «den til en 
hver tid gjeldende prosedyrelisten for 
spesialiteten må være oppfylt». En slik 
indirekte forskriftsfesting ville vært en 
elegant måte å løse utfordringen med å 
forskriftsfeste prosedyrekravene uten å 
måtte revidere selve forskriften (et 
omfattende arbeid) hver gang fagutvik-
lingen i en spesialitet tilsier endrede 
krav. Men kort tid før forskriften ble 

vedtatt, ble dette læringsmålet fjernet  
i de mange spesialitetene som var til-
tenkt en slik løsning. 

Spesialistgodkjenning uten obligato-
riske prosedyrelister og kurs represen-
terer en alvorlig overkjøring av spesia-
litetskomitéenes faglige vurderinger. 
De kirurgiske fagmiljøene har samlet 
seg bak et opprop som er sendt helse-
minister Bent Høie. Der krever de at 
kvalitetssikringen med prosedyrelister 
opprettholdes og foreslår indirekte 
forskriftsfesting som beskrevet over. 
Men det er ikke bare de kirurgiske 
miljøene som er helt avhengige av 
prosedyrelister for å sikre en oppnådd 
minimumskompetanse ved godkjen-
ning. Mange andre fagområder er også 
prosedyretunge, som for eksempel 
anestesi, kardiologi, patologi - her kan 
mange spesialiteter nevnes.

Helsemyndighetene sier dette er en 
tillitsreform og at vi får prøve ut det 
som er vedtatt før forskriften endres. 
Men fagmiljøene mangler tro på at 

dette vil fungere. I så fall vil Helse-
direktoratets spesialiststempel miste 
tillit fordi godkjenningen gir for lite 
informasjon om hva legen egentlig  
kan. Flere har tatt til orde for at de  
fag medisinske foreningene i så fall må 
lage sin egen godkjenningsordning  
der prosedyreliste og kurs er med i 
vurderingsgrunnlaget. Mistillit til 
 s pesialistkompetanse oppnådd ved 
andre helseforetak kan forsterke 
 tendensen til å ansette «sine egne», dvs 
spesialister en har utdannet selv. Dette 
vil være en uønsket utvikling fordi vi 
trenger mer, ikke mindre, interaksjon 
og kompetanseutveksling mellom fag-
miljøene i Norge.

Fagmiljøene i alle helseforetakene 
arbeider nå med å konkretisere lærings - 
aktiviteter som er egnet for å nå lærings- 
målene. Aktivitetene skal si noe om hva 
LIS skal gjøre i praksis med spesifisering 
av omfang eller arbeidsmengde, kursets 
navn eller type prosedyre med minimum 
antall repetisjoner der det er relevant. 

FaMe

De 45 fagmedisinske foreningene utgjør en av Legeforeningens 3 akser, (lokalforeningene  
og  yrkesforeningene er de 2 andre aksene) og de er representert i Landsstyret med  
20 representanter. Denne gruppen kalles FaMe-gruppen. Leder av FaMe-gruppen og  
en fagmedisinsk forening skriver innlegg i hvert nummer.

    Av leder i FaMe Cecilie Risøe››

Kjære kolleger

Til kamp for prosedyrelister 
og obligatoriske kurs
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Flere læringsaktiviteter må ofte benyttes 
for å nå ett læringsmål. Helsedirektoratet 
har sendt ut anbefalte læringsaktiviteter 
der slike er foreslått av spesialitets-
komitéen for fagområdet, men drøyt 
halvparten av komitéene leverte an-
befalingene for sent, og disse er ikke 
videreformidlet til sykehusene. 

Fagpersonene som utarbeider lærings- 
aktiviteter lokalt, skal svare ja, nei eller 
delvis på om læringsmålet kan oppnås 
i eget helseforetak. Om målet kan nås, 
vil i stor grad avhenge av hvordan 
 læringsaktivitetene utformes. Det 
hjelper lite om regionsykehusene 
 legger inn spesialitetskomitéens an-
befalinger dersom andre helseforetak 
velger å se bort fra disse. Helsedirekto-
ratet og tverregional utdanningskoor-
dinator argumenterer med at det frem-
går tydelig ved siste oversendelse at 
prosedyrelister og tidligere obligatoriske 
kurs er normative anbefalinger, dvs 
«skal-krav». Det fremgår også under 
hvilke læringsmål de skal legges inn. 

Men de vedgår at krav som ikke er 
forskriftsfestet, kan fravikes, også  
med begrunnelsen «vi får det ikke  
til i praksis». Tilpasning av lærings-
aktiviteter er ikke en teoretisk pro-
blemstilling. Jeg har fått høre av LIS at 
dette skjer og at hensikten er å redusere 
tiden LIS trenger ved de tidligere 
gruppe-I-sykehusene til et minimum. 
Tillitsvalgte for LIS er frustrert og 
oppgitt fordi de derved fratas verdifull 
læring på en større arena som opp  
til nå har vært en selvfølgelig del av 
utdanningen.

Grunnen til at det arbeides så intenst 
med læringsaktiviteter akkurat nå, er 
at alle avdelinger må søke på nytt om 
godkjenning som utdannelsesinstitusjon 
innen 1. mars 2019. Ved godkjenning vil 
det bli tatt stilling til hvilke læringsmål 
som kan oppnås ved enheten, hvilke 
som krever samarbeid med annen 
avdeling i eget eller annet HF og  
om samarbeidsavtaler er etablert. 
 Spesialitetskomitéene har en forskrifts - 

festet rolle som rådgivende organ ved 
godkjenning og vurdering av utdan-
ningsvirksomhetene. Riset bak speilet 
ved å utelate prosedyrekrav og sette 
læringsaktivitetene lavere enn an-
befalt, kan være at avdelingen ikke 
godkjennes for læringsmålet. Lege-
foreningen vil ganske sikkert følge  
med argusøyne hvorvidt spesialitets-
komitéenes råd blir hørt eller ikke i 
denne prosessen.

Fagmiljøene i Norge kan ikke leve 
med at prosedyrelistene og obligatoriske 
kurs ikke er et ufravikelig krav for 
spesialistgodkjenning. For den fag-
medisinske aksen er dette like viktig 
som rullerende arbeidsplaner var for 
fagforeningsaksen for et par år siden. 
Vi kan ikke gi oss på dette kravet. 
 Legeforeningen sentralt er i dialog 
med myndighetene, men hvis dette 
ikke fører frem, må vi ta kampen for  
en nasjonal og kvalitetssikret spesialist - 
utdanning med like stor styrke som den 
vi viste ved rullerende arbeids planer. •

FaMe
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Innledning
Tradisjonell mikrobiologisk diagnostikk 
er tidkrevende fordi man påviser levende 
mikroorganismer. For eksempel må  
en spinalvæskeprøve sås ut på ulike 
bakterieskåler over natt, før eventuell 
vekst kan vurderes. For resistens-
bestemmelse må den aktuelle bakterien 
sås ut på nytt med ulike antibiotika-
lapper. Vil man «frikjenne» en spinal-
væskeprøve, må den dyrkes i tre døgn. 
En enkel tradisjonell mikrobiologisk 
spinalvæskeundersøkelse tar med 
andre ord 2-3 døgn. Tilsvarende tider 
gjelder de fleste vekstbaserte mikro-
biologiske analyser.

Dette er en utfordring for pasient-
behandlingen, der mange pasienter  
får empirisk behandling frem til prøve-
svaret foreligger og der man gjør 
 ytterligere (og i retrospekt unødvendig) 

utredning i påvente av mikrobiologiske 
prøvesvar.

Hurtigdiagnostikk  
– fordeler og fallgruver
Mikrobiologisk hurtigdiagnostikk  
har tidligere stort sett vært basert  
på påvisning av mikrobeantigen (anti-
gentester) og/eller påvisning av immun- 
respons i form av spesifikke antistoffer. 
I de senere årene har man sett en vold-
som utvikling innen hurtigdiagnostikk 
basert på genpåvis ning ved hjelp av 
PCR eller liknende metoder. Det kan 
dreie seg om enkelttester, som tester 
for influensavirus, eller såkalte syndrom- 
baserte paneler der en samtidig kan 
påvise de vanligste mikroorganismer 
som forårsaker sykdommer som me-
ningitt og pneumoni. Det satses mye på 
pasientnære analyser (PNA med enkle 

oppsett og automatisert tolkning av 
prøvesvar. Fordelen er kort svartid 
(rundt 1 time) med potensielt rask 
overgang til målrettet behandling. 
Forhåndsbehandling med antibiotika 
påvirker denne type diagnostikk i min-
dre grad enn kulturbasert diagnostikk.

Ulempen med disse nye analyseplatt-
formene er at de er «sorte bokser», der 
brukeren ikke har innsyn i hva som skjer 
underveis. Brukeren har lite kontroll 
over eventuelle feil og det er krevende 
å gjøre feilsøking i tilfeller hvor man 
mistenker falskt positive eller negative 
resultater. I tillegg er molekylære 
 metoder ofte svært sensitive og dermed 
mer følsomme for kontaminasjon. En 
ukyndig bruker kan fort introdusere en 
mikrobe fra egne hender som påvises i 
en hurtigtest, med påfølgende feilbe-
handling av pasienten. På den annen side 

FaMe

Mikrobiologisk hurtigdiagnostikk
– bedre pasientbehandling og  
mindre resistensutvikling?

I de senere årene har det kommet ny mikrobiologisk hurtigdiagnostikk på markedet,  
der man raskt og pasientnært kan identifisere og til en viss grad resistensteste mikrobiologiske 
agens. Dette gjør at man tidligere kan gå over fra bredspektret til smalere patogen-spesifikk 
antibiotikabehandling med de fordelene dette gir for raskere tilfriskning, færre komplikasjoner, 
kortere liggetid og mindre antibiotikaresistens. I tillegg kan pasienten spares for unødvendige 
undersøkelser i påvente av prøvesvar, og sykehusene kan behandle flere pasienter raskere  
og billigere. Likevel bør nye diagnostiske metoder vurderes kritisk, testes, og følges opp av  
kyndig personale for å unngå feil bruk.

Av Andreas Lind, PhD og Overlege, Avdeling for Mikrobiologi, Oslo universitetssykehus
Fredrik Müller, Professor og Avdelingsleder, Avdeling for Mikrobiologi, Oslo universitetssykehus

››
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kan prøvematerialet inneholde sub-
stanser som hemmer PCR-reaksjon ene, 
noe som kan gi et falskt negativt resul-
tat. Korrekt behandling av prøven og 
gode kontroller er derfor helt  vesentlig.

Et annet moment er at de fleste 
systemene kun tester for spesifikke 
mikrober. Man finner kun det man 
leter etter, andre agens kan «gå under 
radaren» med mindre man gjør til-
leggsanalyser. Som regel får man heller 
ikke, eller kun utilstrekkelig, informa-
sjon om resistensforhold. Brukeren må 
også kunne tolke funnets relevans; 
mange bakterier tilhører normalfloraen 
og et positivt resultat betyr derfor ikke 
nødvendigvis at den påviste mikroben 
er årsak til pasientens sykdom.

Hurtigdiagnostikk i de riktige hender
Fremtidenes mikrobiologi vil i økende 
grad være basert på hurtigdiagnostikk 
som utføres i laboratoriet eller pasient-
nært døgnet rundt. Innført på en god 
måte vil dette kunne bidra til bedre 
pasientbehandling og mer rasjonell 
antibiotikabruk (1).

Før en bestemmer seg for en analyse-
plattform, må man ta hensyn til fall-

gruvene beskrevet over, samt sørge for 
at analysene kvalitetssikres. Det må 
også vurderes om analysepakken som 
tilbys er relevant for eget foretak. Mange 
av analysepakkene er kostbare både i 
innkjøp og drift og man må sørge for at 
de brukes på pasientgruppene de er 
beregnet på. Ukritisk bruk vil kunne 
føre til flere falsk positive svar i tillegg 
til dårlig ressursbruk. Det er også 
 vesentlig at hurtigdiagnostikk blir 
validert for å sikre at en analyse på-
viser det den sier at den gjør. For PNA 
må man ha et system for opplæring, 
vedlikehold og regelmessig analysering 
av positive og negative kontrollprøver. 
I tillegg må resultater valideres, kom-
menteres og lagres på en forsvarlig 
måte i pasientjournalen.

Alt dette sikres best ved at mikro-
biologiske avdelinger har ansvar for 
anskaffelse og drift av plattformer for 
hurtig infeksjonsdiagnostikk, inkludert 
kvalitetssikring og opplæring av brukere. 
Mikrobiologer bør være lett tilgjengelige 
og kunne bistå i tolkningen av prøve-
svarene og bidra til at de nye mulig-
hetene utnyttes til beste for pasientene 
og samfunnet.  •

FaMe

1  Diagnostic stewardship.  
A guide to implementation  
in antimicrobial resistance 
surveillance sites. WHO, 2016.

Fremtidenes mikrobiologi vil i økende grad være basert på hurtigdiagnostikk som utføres 
pasientnært døgnet rundt.

Allerede i dag har vi hurtigplattformer som 
påviser de vanligste mikroorganismer som 
forårsaker sykdommer som meningitt og 
pneumoni direkte i prøvematerialet i løpet 
av en time.



Returadresse
Norsk overlegeforening
Postboks 1152, Sentrum
0107 Oslo




