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I et lite land, fylt av melk og honning, 
burde det være mulig å realisere et 

sterkt offentlig helsevesen slik at fram-
veksten av et privat tilbud skulle synes 
overflødig.  Det har vært og er politisk 
enighet om at det offentlige skal sørge 
for at alle får den helsehjelpen de 
 trenger – når de trenger det. Det vil si 
at innbyggerne for sine skattepenger 
skal være sikret god behandling på et 
«state of the art»- nivå; det skal ikke 
være nødvendig å søke hjelp utenfor 
systemet eller i utlandet. I det siste til - 
fellet skal nemlig også de med sjeldne 
diagnoser få et adekvat behandlingstil-
bud ved at spesialisthelsetjenesten har 
kunnskap om og internasjonale samar-
beidspartnere når grunnlaget for et 
eget tilbud i Norge er for tynt. 

Likevel er det et faktum at nå mer 
enn 500 000 nordmenn har skaffet seg 
ekstra helseforsikring gjennom etter 
hvert 6-7 aktører i helseforsikrings-
bransjen. Det vokser fram stadig flere 
private klinikker og større kjeder som 
allerede er, og ganske sikkert kommer 
til å bli «signifikante» aktører i det 
totale norske helsemarkedet. Det 
 offentlige «outsourcer» selv oppgaver 
til private aktører og politikerne gir 
pasienter rettigheter (pengene følger 
pasienten, fristbrudd) som gir vind i de 
samme seil – enkelte parti oppfordrer 
til samarbeid og overføring av enkelte 
tjenester til det private. Vi har derfor 
allerede et todelt helsevesen – og det 
er nå mer et spørsmål om hvordan 
dette påvirker helsetilbudet til den 
enkelte: Vil man få bedre behandling 
raskere, om man har god økonomi  
– eller betyr det kanskje bare at det 
tjener alle at noen kjøper seg ut av én 

kø og gir plass for andre, om man for-
utsetter at kvaliteten er like god i  begge 
deler av tjenesten? Det har vært et 
avgjørende prinsipp at når det komme 
til helse, er vi alle like i Velferdsstaten.

Det private er å vei opp, og det  offent- 
lige på vei ned – det er et dårlig ugangs- 
punkt for alle som ønsker å holde fast 
ved at en forsvarlig og likeverdig helse-
tjeneste skal være en  offentlig oppgave. 
Det offentlige sparket ben på seg selv 
da Foretakmodellen ble innført og en 
bedriftsmodell ble tredd nedover et 
system som likevel ikke fritt kan drive 
butikk. Vi er bare delvis et verksted som 
kan trimme produksjonslinjene når en 
trenger bedre kostnadseffektivitet – vi 
har for mange forstyrrende ukjente 
faktorer – som forsk ning, utdanning, 
vaktberedskap og ikke planlagt virk-
somhet til at dette kan bli noe annet 
enn et bedriftsøkonomisk misfoster. 

Mange nok aksepterer dog modellen 
og over de siste 10-15 årene kommer 
budsjettet bare mer i sentrum, etter-
som man stadig mer insisterer på å 
tvinge modellen på systemet. Det er 
riktig at man har i økende grad fått 
«budsjett kontroll» flere steder, noe 
som da tas til inntekt for at man er på 
riktig vei. Budsjettet er den farligste 
surrogatparameteren, fordi den lammer 
virksomheten på flere måter. Først ved 
at røde tall direkte stopper nødvendige 
investeringer i utstyr år for år; ledelsen 
viser til tallene og aksepterer å utsette 
anskaffelse av nytt utstyr eller erstatte 
utrangert som direkte medfører svekket 
pasientsikkerhet og dårligere kvalitet. 
For det andre har budsjettfokuset 
fremelsket en byråkratisering av fag-
utvikingen ved at stadig nye instanser 

opprettes som skal evaluere at nye 
metoder ikke bare er bra for pasienten, 
men også økonomisk forsvarlig. Dette 
kan være riktig, men når man uttaler: 
«Det er et mål at ingen ny metode skal 
innføres ved foretaket uten godkjenning 
av Senter for metodeevaluering», 
skjønner vi at vi sykler med bremsene 
på inn i framtiden! 

Det er ikke bra i en tid da den medi-
sinske utviklingen skyter fart og synes 
mer å følge en eksponesialfunksjon og 
det kun egentlig er ekspertisen mer enn 
noen gang som kan uttale seg om veivalg 
og ikke en «sentralkomité» med 6 eller 
12 mnd saksgang. I fore taket koster 
man på seg å signalisere at «det holder 
ikke at du mener dette er den beste 
behandlingen for pasienten» - og følge 
opp med avslag på søknad om støtte til 
behandling i utlandet. Hva er egentlig 
vitsen med å uttale seg som «ekspert» 
lenger? Det man får etter hvert er et 
resignert korps av «behandlere» som 
gjør det de blir bedt om – og går hjem 
kl 16. Allerede har man altså blitt møtt 
med det fra HR – legene skulle lære seg 
respekt for arbeidstiden i vårt foretak; 
de skal gå hjem ved  arbeidstidens slutt!

Det kan kanskje skje at det offentlige 
blir stedet for «godt nok medisin» og 
det private sørger for at de som skaffer 
seg tilleggsforsikring får «cutting 
edge» medisin. De private begynner 
allerede å drenere til utlandet for 
sofisti kerte pakkebehandlinger for 
enkelte diagnoser. De driver faktisk 
butikk og kan drive forretningsmessig 
– vi leker butikk, bygger byråkrati og 
må se på at fag viker for økonomi som 
styrende parameter.  Hvorfor skaper  
vi oss selv et slikt utgangspunkt?  •
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Av Overlegeforeningens leder Jon Helle
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ERNA - NÅ MÅ HELSE  
PRIORITERES HØYERE!

En sommer for få år siden var jeg på 
tur opp mot en fjelltopp i et middel- 

havsland. Jeg feilberegnet lengden, 
stigningen, heten, og behovet for væske - 
inntak. Jeg hadde ikke nok drikke med 
meg og ble skikkelig slakk i draget. En 
gruppe forventningsfulle gåsegribber 
begynte å sirkle over meg. De skjønte at 
karen der nede var i alvorlige vansker.

Norsk helsetjeneste er stadig på vei 
oppover, drevet av ny kunnskap, nye 
muligheter og stadig flere pasient-
rettigheter, krav og forventinger. Alt 
skal løses innenfor rammen, som er  
for trang. Myndighetene, i hvert fall 
politisk ledelse, synes mest opptatt av  
å fortelle hvor mye bedre det går. Men 
alt og alle presses. Sakte men sikkert 
opplever vi at kranene er blitt skrudd 
til. Nødvendige ressurser har uteblitt. 
Nå er det blitt for stramt. Klinisk drift 
er en salderingspost. Symptomene er 
mange, som tydeligere todeling av 
helsevesenet, uhensiktsmessige eller 
for trange sykehus, tøffe arbeidsbelast-
ninger som truer den daglige kvaliteten 
vi skal levere, og frustrerte ansatte som 
ser etter alternative arbeidsplasser til 
den offentlige. 

Alle er tilsynelatende enige om at 
helsetjenesten trenger mer penger. 
Men lite har skjedd. Hva kan vi for-
vente oss nå med ny regjering? Har 
luftige valgløfter og signaler noen 
 verdi? Skal helse som samfunnsområde 
endelig prioriteres høyere? 

Det parlamentariske grunnlaget for 

en ny regjering er svekket, og Erna skal 
manøvrere og balansere mange ulike 
behov, uansett hvordan regjeringen 
settes sammen. Hun må lytte til sitt 
relativt skjøre parlamentariske grunn-
lag. Hvis hun vil beholde makten over 
tid, gjør hun klokt i å også ta hensyn til 
signaler fra folket som ga noen opposi-
sjonspartier økt tilslutning. Og hun må 
ta grep som vil monne for de mange 
trofaste sliterne som hver dag møter 
pasientene og som over tid har sagt fra.  

Vi må kunne ha forventninger.
Vi trenger en forpliktende regjerings - 

plattform med satsing på helse. I stats-
budsjettene må Helse- og omsorgs-
departementet gå fra å være en taper 
til å bli en vinner. 

Regjeringen må åpenbart gjøre noe 
med finansieringsordningen for ny-
bygg. Den må endres helt eller justeres 
vesentlig, ikke bare kosmetisk. Dagens 

ordning med mangeårige krav om over - 
skudd for å bygge opp kapital er ut-
mattende for både ansatte og mange 
ledere og rammer pasienttilbud. Vi ser 
mange eksempler på at økonomi er en 
alt for sentral driver for store og små 
prosjekter, med skandaler i kjølvannet. 

Mange forslag er kommet til forbedr- 
inger. Noen er omfattende, som forslag 
til en ny nasjonal plan tilsvarende 
 Nasjonal transportplan. Andre er 
 enklere, som for eksempel avdrags-
frihet i de kritiske årene etter at 
 nybygg står ferdig. 

Vi trenger også en mye bedre tilrette-
legging for klinikerne i hverdagen. Økte 
investeringer i utstyr og et markant 
nasjonalt løft på IKT vil ta bort kjepper 
i hjulene som stjeler pasienttid og øke 
effektiviteten.

Vi som jobber i sykehus vil både ha 
og ta ansvar. Vi vil jobbe effektivt, og  
vi trenger tillit uten overveldende kon-
trollregimer. Vi er klar over de demo-
grafiske endringene som kommer, om 
oljepengenes fremtid, at hoder og 
 hender vil bli mangelvare. Og vi vet at 
penger løser ikke alt. Men akkurat nå 
er tiden moden for å etterspørre en 
større del av kaken. Vi trenger drahjelp 
forbi et kritisk punkt i oppoverbakken.

Tilbake til fjellturen min: I tide fikk 
jeg ekstra drikke av en barmhjertig 
samaritan som plutselig dukket opp. 
Gribbene forsvant, og jeg kunne fort-
sette turen mot målet. 

Så nå Erna, vi krever handling!  •

Helseforetaksmodellens butikktenkning og for knappe ressurser  
øker faren for at den offentlige helsetjenesten kveles innenfra. Erna må ta grep.

Erna – nå må helse prioriteres høyere!
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Familiens valgaften ble preget av  
at vi heiet på hvert vårt lag. Med 

skiftende mandatfordeling byttet opp-
levelse av triumf og tragedie mellom 
ektefellene. Barna fulgte våkent med  
i stemningsskiftene. Da utfallet etter-
hvert sto klarere frem, henfalt den ene 
til tungsinn. Triumfatoren måtte slå 
inn på et trøstende spor – for å bevare 
familieidyllen. Men det er en tenåring 
som forløser konflikten. Ved å påpeke 
at det ikke er helt sikkert at verden går 
under; vi har jo klart oss nogen lunde 
de siste 4 årene. 

 Og han har naturligvis rett. Verken 
verden eller velferdsstaten står eller 
faller med det ene eller andre alterna-
tivet i en periode. Pluss-minus en 
 prosent av budsjettet snur ikke Norge 
opp-ned. Tyngdepunktet i begge 
 blokkene er jo styringspartiene. De 
finner gjerne sammen i stort. På mange 
områder fører vekslende regjeringer 
politikk langs de samme hovedlinjer. 

 Demokratiets relative suksess er 
ikke representasjonsprinsippet alene. 
Det er like viktig at makten fra tid til 
annen skifter hender. Både posisjon og 
opposisjon disiplineres. Med utlufting 
av regjeringskontorene inntar nye 
krefter taburettene, og kan utfordre det 
etablerte, også i embetsverket. Makt- 
nettverk brytes opp, og nye allianser 
inngås. De som må oppgi posisjoner 
blir plassert på benken for en tid, med 
et annet utsyn. De vil gjøre seg nye 
erkjennelser. Vekslingen mellom posi-

sjon og opposisjon bidrar til utvikling 
og dynamikk, og begrenser den ellers 
uavvendelige maktkorrupsjonen. 

 Forutsetningen er naturligvis at 
makt følger posisjonene, og da tilfaller 
den som velges. Balansen mellom 
 embetsverket og politikernes innflyt-
else vil variere, og det bør være nett-
opp en balanse. Gis politikernes innfall 
for stor plass vil styringen kunne opp-
leves vaklende og uforutsigbar. Tipper 
balansen til det motsatte ytterpunkt 
reduseres velgernes innflytelse, og  
det demokratiske prinsippet svekkes. 
Statsrådenes personlige egenskaper  
og kunnskap er gjerne avgjørende. 

 Organiseringen av den underliggende 
virksomheten spiller også inn. Arm-
lengdesavstand konstruksjoner 
 svekker den politiske innflytelsen. 
Helsevesenet er nok det tydelige 
 eksempelet. Her er avgjørelser, også av 
politisk art, flyttet ut av det politiske 
rommet, til de regionale helseforetakene. 
Toppledelsen her sitter ikke på valg,  
og byttes heller ikke ut år om annet. 
Den skal innrette seg etter departe-
mental styring og politiske avgjørelser. 
Men i praksis er politikkutformingen 
ganske avhengig av premisser som 
leveres nettopp fra det regionale 
 leddet. Som i mange prosesser blir 
sittende med bukta og begge endene. 

 Manglende utskifting i posisjonene 
svekker kontrollmekanismene og 
 dynamikken. I mange av landets fore-
tak nærmer ledelsen seg to ti-år i 

 stolen. Ledelsens selvsikkerhet øker 
under fraværet av trusler. Kritikk og 
korreks avfeies. Makten brer om seg. 
Sten på sten bygges nettverk som 
 sikrer dominans, kontroll og stabilitet. 

 Ved forrige valg vant Bent Høie 
tilslutning med sitt forsett om å røske 
opp i strukturene. I et forrykende tilløp 
ble han heiet frem av en tilhengerskare 
som hadde sett seg lei på maktarroganse 
og skjulte nettverk. Men det skuslet ut 
i intet. Om momentet var for lite, om 
forsettet sviktet under ferden, eller om 
han ble kuet av embetsverket, er det 
vanskelig å si sikkert. Uansett kan 
 lederne i de regionale helseforetakene 
puste ut, og rolig gjenoppta deres regel - 
messige vandring i departementets 
korridorer og irrganger. 

 Ved årets valg var den reelle kampen 
om innretningen lagt bort. Helsevesenets 
nessekonger er tryggere enn noen gang 
tidligere. Under de store styringsparti-
enes vern kan ledere - som tiltrådte i 
50-års alder - rolig planlegge en virke-
tid frem til pensjonsalder. De har sær-
skilte privilegier og stiller ikke til valg. 
Med sentrale styreverv i årene etter, 
trygt plassert i sektorens adelskap. 
Årets helse-valg sto om en styrket eller 
svekket finansiering av sektoren. Og 
om hvem som skulle inneha makten 
som gjenstår i de politiske embetene. 
Livet går videre langs det samme – etter 
mitt skjønn usunne - sporet i fire nye år. 

Verv: Christian Grimsgaard er valgt 
som konserntillitsvalgt i Helse Sør-Øst.  •

Valgene dreier seg ikke bare om politiske program og kursendringer.  
Demokratiets helbred hviler på at makten fra tid til annen skifter eiere.  
Ikke alle stiller til valg.

Shutterstock.com

Av Christian Grimsgaard, styremedlem Of››

De som ikke stiller til valg
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Å ferdigstille alle områdene innenfor kommende periode er neppe gjennomførbart, men vi håper å komme godt i gang 
med arbeid på alle fokusområdene. 

 

En bedre arbeidshverdag – organisering i spesialisthelsetjenesten.
Det siste ti-året er lege-bemanningen i sykehusene kraftig styrket. Likevel opplever kolleger flest at hverdagen 
er mer hektisk enn tidligere. Hvilke tidstyver opplever vi i det daglige? Hvordan kan kvalitet og utdanning i 
sykehusene ivaretas på en bedre måte? Hvilke tiltak kan vi utforme og foreslå for å få en bedre arbeidshverdag? 
Hvordan kan sykehusene få tilstrekkelige ressurser til helt nødvendige investeringer i bygg og utstyr for å 
drive godt og effektivt?  På hvilken måte kan spesialisthelsetjenesten organiseres mer hensiktsmessig?  

Implementering av ny spesialistutdanning
Endring i utdanningsforløpene vil medføre en annen rollefordeling i sykehusene. Hvordan vil dette påvirke 
organiseringen av overlegenes arbeidshverdag? Hvilke tiltak må på plass for å sikre tilstrekkelig tid og 
 ressurser til å ivareta utdanningsaspektet inklusive veiledning på en god måte?
 
Styrke tillitsvalgtarbeidet
Tillitsvalgte skal bidra i omstillingsprosesser og utvikling av virksomhetene. Hvordan kan vi bidra til å 
 understøtte tillitsvalgtes arbeid? Har de god nok tilgang til nødvendig støtte? Bør vi etablere nærmere 
 kontakt på tvers av sykehusene? Bør koplingen opp mot sentralforeningen og våre mest sentrale tillitsvalgte 
styrkes? Har vi fått på plass gode rutiner og samarbeidsformer?

Forskning
Blir klinisk forskning salderingspost i en presset sykehusøkonomi? Legger arbeidshverdagen og permisjons-
ordninger til rette for klinisk forskning i sykehusene? 

Ledelse
Lege-ledere i klinikken skal ivareta pasientbehandling, egne ansatte og krav stilt fra ledelsen i virksomhetene. 
Har det blitt en tøffere hverdag? Har lederne det handlingsrommet og de ressursene de trenger for å ivareta 
oppgavene og utvikle pasientbehandlingen? Hvordan kan vi sikre god og sterk stedlig ledelse til det beste for 
ansatte og pasienter? 

Of-styrets fem «fokusområder»:
Særlig viktige saker for oss

På Overlegeforeningens landsråd i Sandefjord i april ble det nye prinsipp- og arbeids-
programmet for perioden 2017-2019 vedtatt. Med dette som bakgrunn har det nye Of-styret  
utarbeidet fokusområder for toårsperioden fra 1. september 2017. Vi vil i løpet av høsten  
vurdere oppstart av ulike konkrete prosjekt som ledd i arbeidet. Gjennom kartlegging  
og analyse håper vi å kunne utforme konkrete forbedringstiltak.

Her reiser vi noen spørsmål. Styret jobber videre med disse. Men vi tar gjerne 
imot innspill og forslag fra våre medlemmer. Send disse til undertegnede jo før jo 
heller: jon.helle@legeforeningen.no 

1.

2.

3.

4.

5.
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Sist høst ble jeg operert for brystkreft, med et etterfølgende 
behandlingsløp ved Kreftsenteret på Ullevål. Jeg opplevde  
det offentlige helsevesenet på sitt aller beste, opplevde dets 
svakheter og jeg supplerte med en privat helsetjeneste.

På vei inn i en
ond sirkel

Av Hilde Haugsgjerd

Har mine personlige erfaringer 
gjort det enklere å ta stilling i  

den helsepolitiske debatten om privat 
kontra offentlig helsevesen? Nei, defi-
nitivt ikke. Snarere tvert om. Men noen 
av mine oppfatninger har modnet og 
framstår klarere enn for et år siden. 

Det er meningsløst å behandle privat 
kontra offentlig helsevesen som én 
problemstilling.  Likeledes er det 
 nytteløst å diskutere veksten i det 
 private helsetilbudet som ett fenomen.

Noen private helseaktører er ideelle, 
andre er kommersielle.  Kommersielle 
aktører kan ha høy kvalitet og en høy 
etisk standard, andre har det ikke. Det 
er bare ett likhetstrekk mellom fast-
leger, medisinprodusenter, institutter 
som driver med bildediagnostikk, 
 private klinikker og private sykehjem: 
De skal tjene penger og gå med over-
skudd – lite eller stort. Rollen de spiller 
i det norske samfunnets helsevesen,  
og overfor sine pasientene, er ellers 
ulik. Noen har avtaler med de offent-
lige helseforetakene, andre ikke. Noen 
driver med diagnostikk, andre tilbyr 
behandling når offentlige sykehus ikke 
har mer å tilby. Noen driver innen 
skolemedisin, andre tilbyr alternativ 
behandling. Noen leverer varer, andre 
menneskelig kompetanse.

Norge har alltid hatt private innslag  
i helsevesenet. På 1950-tallet gikk min 

mor til graviditetskontroll hos en privat 
fødselslege, ikke på den kommunale 
helsestasjonen. En tante fødte og til-
brakte barseltiden på Røde Kors 
 klinikk, betalt av egen lomme, for å 
unngå å føde på den kommunale føde-
klinikken i Josefine gate og deretter  
bli kjørt til brakkene som den gang 
huset Ullevåls barselavdeling. Ingen  
av disse kvinnene var økonomisk vel-
stående. Men de prioriterte å bruke av 
en relativt slunken lommebok på det 
de trodde var den tryggeste og beste 
fødselsomsorgen.

Den store forskjellen fra den gang og 
til i dag er det store omfanget av private 
helsetilbud. De private aktørene kan 
tilby utredning og behandling for så 
mange og så alvorlige lidelser. De siste 
tiårenes vekst i private helsetjenester 
er nært knyttet til framskrittene i 
 medisinsk kunnskap, teknologi og 
farmasi. Køer og svakheter i det offent-
lige helsevesenet, som har et ansvar  
for alle pasienter innenfor budsjetter 
finansiert av skattebetalerne, skaper  
et markedsgrunnlag for slike aktører.

Det er ingen tvil om at vi i dag ser 
konturene av et todelt helsevesen i 
Norge. 

Den halve millionen innbyggere  
som har privat helseforsikring, de 

fleste gjennom sin arbeidsgiver, og de 
som har råd til betale for utredning 
eller dyre medisiner av egen lomme, 
har mulighet til å unngå utrednings-  
og behandlingskø og kan få tilgang til 
medisiner og metoder, som det offent-
lige ikke tilbyr. 

Det vanskelige spørsmål er: Hvor 
uønsket er dette og når er det uaksep-
tabelt? Og er det sikkert at skillet i det 
todelte helsevesenet først og fremst 
følger tykkelsen på lommeboka og 
størrelsen på forsikringspremien, ikke 
pasientens kunnskap, intellektuelle 
ressurser, nettverk og kvaliteten på 
pasientens fastlege? 

Tilfeller som er blitt kjent gjennom 
mediene, der kreftpasienter sannsynlig 
ville kunne forlenge livet en periode 
med medisin det offentlige i dag ikke 
tilbyr, og som er så dyr at pasienten 
ikke har råd til å betale den selv, er 
unntak i dette bildet. Studerer man 
prislisten til Aleris og andre private 

››

Hilde Haugsgjerd er tidligere 
sjefredaktør i Aftenposten 
og i Dagsavisen og leder  

av Pressens Faglige Utvalg. Hun
 er i dag frittstående konsulent.

post@hildehaugsgjerd.no
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aktører, har de fleste tjenestene en pris 
svært mange nordmenn kan betale. 
Men de må da finne fram til disse tjen-
estene, vurdere om de er nødvendige 
og nyttige for dem selv. Eller få hjelp  
til dette av sin fastlege.

Da jeg betalte noen få tusenlapper 
for å få mammografi, ultralyd og biopsi 
av brystet i løpet av to-tre timer samme 
dag som jeg hadde vært hos fastlegen 
med min kul i brystet, kom jeg kanskje 
litt lenger fram i operasjonskøen, enn 
om jeg var blitt henvist til Ullevåls eget 
utredningsløp. Jeg ville tatt samme 
valget på nytt. Og jeg vet at de fleste 
norske kvinner har råd til å gjøre det 
samme. 

Mitt ideal er et offentlig helsevesen 
som er så godt utbygd og holder så høy 
kvalitet at det hverken er behov eller 
marked for private aktører. Små sosiale 
forskjeller, også når det gjelder helse-
tjenester, skaper det beste og mest 
stabile samfunn. Men «djevelen»  
har kommet ut av flaska og det er ikke 
mulig å stappe den inn igjen. Individets 
rett til frie valg står sterkt i norsk 
 kultur og mentalitet. Nordmenn flest 
har god økonomi. Når man har lov  
til å bruke penger på å røyke på seg 
 lungekreft og spise på seg overvekt  
og diabetes, kan det ikke være forbudt 
å bruke egne penger på medisinsk 
behandling. 

Jeg tror oppskriften på å begrense 
innslaget av private helsetjenester  
og dempe framveksten av et todelt 
helsevesen må inneholde tre hoved-
ingredienser:

• Det offentlige helsevesenet må 
være godt nok og ha nok kapasitet 
til at behovet for private helse
tjenester oppleves som perifert, 
ikke livsnødvendig. 

Flykter økonomisk og intellektuelt 
ressurssterke pasienter fra offentlige 
til private helsetilbud, kommer vi inn  
i en ond sirkel. Det blir færre pasienter 
som setter ord på svakheter og stiller 
krav til de offentlige tilbudene. Og flere 
dyktige leger vil følge etter pasientene 
over i det private. Faren for at tilbudet 
forringes blir større. Vi har bare et 
godt, offentlig helsevesen så lenge 
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dette har stor og bred tillit i befolk-
ningen. 

Før jeg skulle under kniven hos 
 Ullevåls brystkirurger, og da det videre 
behandlingsløpet ble lagt, var jeg ikke 
inne på tanken om å undersøke om det 
fantes private eller utenlandske tilbud 
av bedre kvalitet. Jeg visste at når det 
gjelder brystkreft, er Ullevål helt i 
verdenstoppen i kunnskap og kvalitet 
på sine behandlingsløp. Derfor betød 
det heller ikke så mye at jeg aldri møtte 
samme onkolog og sjelden samme 
kreftsykepleier. Eller at det ikke 
 akkurat var oppmuntrende å ligge på 
en medisinsk post på lokalsykehuset 
Lovisenberg under infeksjoner mellom 
cellegiftkurene. 

• Etiske problemstillinger må løftes 
inn i diskusjonen om sykehusenes 
økonomi og private helsetjenester. 

Jeg vet ikke hva jeg vil gjøre om jeg en 
dag opplever at brystkreften kommer 
tilbake, sprer seg og Ullevål ikke har 
mer behandling å tilby meg, mens det 
finnes en kur som kan forlenge livet 
mitt, hvis jeg betaler i dyre dommer 
privat. Men det er min klare oppfat-
ning at diskusjonen om hvor dyr be-
handling det offentlige skal finansiere, 
hvilken pris noen måneders ekstra liv 
er verd og hvor liberal offentlige 
 sykehus skal være når det gjelder å ta  
i bruk nye medisiner, må dreie seg om 
mer og om noe annet enn budsjetter.  

Våre store forventninger til hva 
helsevesenet skal tilby pasientene er 
nært knyttet til et annet syn på liv, 
sykdom og død enn det som var råd-
ende inntil for et par generasjoner 
siden. Vi har i dag vanskelig for å 
 akseptere at noen liv er kortere enn 
andre, at noen sykdommer ikke kan 
kureres og at et godt liv ikke nød-
vendigvis er et langt liv. Legestanden 
er lite flink til å bidra til at befolk-
ningen får realistiske forventninger  
til hva medisinen kan gjøre og til å 
akseptere at noen liv må ta slutt før 
alderdommen. Derimot er noen medi-
sinske miljøer «flinke» til å overbe-
handle og til å bidra til at pasienter  
får en lang, men ikke en god avslutning 
på livet. 

• Legene må slå ring om det offent
lige helsevesenet. 

Ifølge foreningens president skal 
 Legeforeningen stå på barrikadene for 
en sterk offentlig helsetjeneste. Men 
utad framstår sjelden Legeforeningens 
tillitsvalgte som en konstruktiv kraft 
når det gjelder å skape tillit til offent-
lige sykehus. Jeg kan ikke huske sist  
en hovedtillitsvalgt ved Norges største 
sykehus sa noe pent om arbeidsplassen 
sin. Advarsler og kritiske uttalelser har 
i årevis kommet fra disse og andre av 
Legeforeningens tillitsvalgte som per-
ler på en snor. Har det blitt ropt ulv, 
ulv også når det har vært liten grunn  
til varsko? Da lytter i tilfelle ikke 
politik ere og helsebyråkrater når det 
virkelig bærer galt av sted. Og pasient-
ene motiveres til å søke til private 
 tilbud. Her møter de leger som har 
sluttet i offentlige sykehus, eller som 
deler arbeidstiden sin mellom offentlig 
og privat virksomhet.

Den medisinske og tekniske ut - 
vikl ingen går framover med storm-
skritt. Men «konseptet» det norske, 
solidariske helsevesenet er ferd med  
å komme inn i en ond sirkel. Da hjelper 
nok ikke én medisin alene. Vi må 
 akseptere at offentlig helsebudsjetter 
må bli større, på bekostning av andre 
samfunnsområder eller finansiert  
med høyere skatter. Etiske problem-
stillinger knyttet til forventninger  
og prioriteringer må løftes ut i det 
offentlige rom, til folk flest. Legene  
må slutte å «snakke ned» tilstanden i 
de offentlige sykehusene. Og de må få 
arbeidsforhold som gjør at de trives 
der, og ikke rømmer til det private.

Forbud og reguleringer mot private 
helsetjenester er ikke veien å gå. Den 
beste medisinen mot privatisering og 
todeling er et best mulig offentlig 
helsevesen.  •

Foto: E
. Stenberg



OVERLEGEN 3-201710

I november 2015 hadde jeg en 
 alvorlig samtale med en kritisk syk 

pasient. Hun var i midten av 60-årene 
og hadde i utgangspunktet god helse. 
Samtalen foregikk på sengepost hvor 
hun var innlagt med feber, sykdoms-
følelse og smerter under høyre costal-
bue. Noen måneder tidligere hadde 
hun blitt diagnostisert med metastatisk 
adenokarsinom fra primærtumor i 
lunge. CT viste rask vekst av lever-
metastaser som forklarte symptomene. 
Hun hadde forsøkt to ulike kjemo-
terapiregimer uten effekt. Jeg orienterte 
om funnene og at forventet levetid 
dessverre var kort. Hun spurte om en 
tredje type cellegift kunne hjelpe. Jeg 
svarte at sannsynligheten var lav og  
at risikoen for negativ påvirkning på 
livskvaliteten mot slutten av livet var 
betydelig større. Hun spurte om mulig-
het for immunterapi. Hun var kjent 
med at slik behandling nylig hadde  
fått markedsføringstillatelse i USA for 
hennes diagnose med bakgrunn i en 
randomisert kontrollert studie som 
viste at ca. 20% kunne oppnå langtids-
respons(1). Medikamentet hadde 
 markedsføringstillatelse i Norge for 
malignt melanom og var derfor til-
gjengelig ved norske apotek. Direktør-
ene i de regionale helseforetakene 
hadde imidlertid gjennom Beslutnings- 

forum nylig sagt nei til å bruke medika-
mentet ved lungekreft i påvente av ut - 
videt markedsføringstillatelse og helse - 
økonomiske vurderinger(2). Det var 
derfor ikke mulig å tilby behandlingen 
innenfor det offentlige selv om den 
medisinske indikasjonen var meget 
god og det forelå nivå-1 evidens for 
effekt og sikkerhet. På spørsmål om jeg 
ville anbefalt behandlingen i hennes 
tilfelle hvis jeg så bort fra de økono-
miske begrensningene var svaret gitt.  

Reddet av det private
Pasienten startet egenfinansiert behand-
ling ved et privat sykehus allerede uken 
etter. Få dager etter første infusjon var 
symptomene borte. CT-evaluering etter 
2 måneder viste betydelig størrelses-
reduksjon av svulster i lunger og lever. 
Behandlingen ble avsluttet etter et år. 
Åtte måneder etter siste infusjon hadde 
hun ingen kliniske eller radiologiske tegn 
til aktiv kreftsykdom. To måneder før 
denne kontrollen bestemte Beslutnings-
forum at pasientgruppen hun tilhører 
kunne få immunterapi ved offentlige 
sykehus(3). Det ville vært ganske nøyaktig 
ett og et halvt år for sent i dette tilfellet.

Nye problemstillinger
Utviklingen som eksempelet illustrerer 
har gitt en rekke nye problemstillinger: 

Skal offentlig ansatte leger orientere 
aktivt om private behandlingstilbud 
som er dokumentert bedre enn den vi 
selv kan tilby, eller skal vi bare orientere 
dem som selv spør? Skal vi samarbeide 
med de private sykehusene på samme 
måte som vi ville gjort med samarbei-
dende offentlige sykehus, eller skal vi 
overlate pasientene til seg selv når det 
gjelder å finne fram til ulike tilbud? 
Skal det offentlige hjelpe til med å 
administrere en behandling som 
 pasienten selv har betalt dersom det er 
sterke menneskelige grunner til at hun 
skal få slippe belastningen med å måtte 
forholde seg til flere behandlingsinstitu - 
sjoner, eksempelvis pga. lang reisevei? 
Bør velferdsstaten til en viss grad stille 
opp for medmennesker som underbe-
handles i det offentlige pga. høye lege-
middelpriser, for eksempel gjennom 
momsfritak eller skattefradrag?

Systematisk forsinket  
innføring av nye medisiner
Pasienter med lungekreft som oppfyller 
visse kriterier kan nå få immunterapi 
innenfor det offentlige. Problemet er 
likevel ikke løst. Nye grupper kommer 
stadig til. I løpet av de siste ukene før 
dette ble skrevet har jeg måttet fortelle 
tre pasienter med aggressive forløp av 
metastatisk urinveiskreft at jeg ikke 

Todelt kreftbehandling i Norge

Av Arne Stenrud Berg,  
Spesialist i onkologi 

og phd. Overlege ved 
onkologisk poliklinikk, 

Drammen sykehus
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kunne tilby en behandling som kanskje 
kunne hjulpet dem. Parallellen til eks-
empelet med lungekreft er overtydelig: 
Et medikament som brukes ved flere 
andre diagnoser har vist overlevelses-
gevinst for urinveiskreft og ca. 20% 
sannsynlighet for langtidsrespons i  
en randomisert kontrollert studie(4). 
Utvidet markedsføringstillatelse i USA 
ble gitt 18. mai(5). Vi må sannsynligvis 
vente ca. et halvt år før det samme 
skjer i Norge og ytterligere et uvisst 
antall måneder før systemet for nye 
metoder ender opp med en beslutning 
for eller mot offentlig behandling. 
Dette vil naturligvis være altfor sent 
for pasientene mine som alle har 
 meget kort forventet levetid uten 
 effektiv tumorrettet behandling. Den 
ene av de tre har i skrivende stund 
( juli 2017) valgt å kjøpe behandlingen 
privat. De to andre mottar lindrende 
behandling mot livets slutt. Det er  
for tidlig å si om førstnevnte oppnår 
effekt av behandlingen og det er slett 
ikke sikkert at den ville hjulpet de to 
andre. Det er likevel vanskelig fra et 
medisinsk synspunkt å argumentere 
mot at de burde fått muligheten til  
å prøve.  •
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Privat aktører er viktige som en 
integrert del av den offentlige 

helsetjenesten. Fastleger og private 
spesialister anses som en del av den 
offentlige helsetjenesten og både  ideelle 
og kommersielle aktører leverer viktige 
tjenester blant annet innen laboratorie- 
og røntgentjenester  psykisk helsevern, 
rusbehandling og rehabilitering. 

Det er de siste årene forsøkt å skape 
et inntrykk av man trenger private 
helseforsikringer. 

I dag betales ca. 1,2 milliard kroner  
i private helseforsikringer og mer enn 
90 % av de som er forsikret er dette 
gjennom sin arbeidsplass. Det er ikke 
påvist at privat helseforsikringer redu-
serer sykefraværet (SINTEF 2009 og 
2015) og det er derfor underlig at ar-
beidsgivere ser på dette som en god 
bruk av penger. 

Folketrygden er nordmenns beste 
helseforsikring. Gjennom folketrygden 
har alle i Norge en likeverdig tilgang til 
helsetjenester av god kvalitet, uavhengig 
av sosial bakgrunn og bosted. 

Arbeiderpartiet er bekymret for en 
utviklings som går mot en todelt helse-
tjeneste hvor den offentlige helsetjen-
esten tappes for viktige ressurser. Her 
er det et ideologisk skille i norsk poli-
tikk. Der en H/Frp-regjering vil legge 
til rette for at private aktører skal få 
rett til å behandle pasienter betalt av 
de offentlige sykehusene, mener Ap at 
slik behandling skal skje gjennom det 
etablerte systemet for kjøp av tjenester 
i de regionale helseforetakene. På denne 
måten vil tjenestene være styrt basert 
på behov. 

Arbeiderpartiets viktigste tiltak for  
å motvirke en todelt helsetjeneste  
er å satse mer på de offentlige helse-
tjen estene. 

Det vil sannsynligvis alltid være et 
marked for medisinske tjenester som 
ikke skal betales av det offentlige for 
eksempel innen kosmetisk kirurgi. 

Det vil ikke være mulig å unngå all 
form for todelt helsetjeneste. 

De ansatte er vår viktigste ressurs  
og skal brukes til det de er best til,  
- nemlig pasientbehandling. De skal 
slippe å bruke mye tid på administra-
tive oppgaver eller «plunder og heft» 
og her er det store utfordringer. 

Streiken i 2016 viste at det er en 
tillitsbrist mellom arbeidstakere og 
arbeidsgivere og gjenskaping av tillit blir 
en viktig oppgave fremover. Kulturen  
og arbeidsforholdene i sykehusene 
våre må være av en slik karakter at de 
ansatte ønsker å bli værende i den 
offentlige helsetjenesten. 

Vi vil dempe markedsfinansieringen 
av sykehusene slik at det blir en bedre 
balanse mellom hensynet til kvalitet i 
pasientbehandlingen og økonomiske 
krav. Vi vil derfor ha en mindre andel 
innsatsstyrt finansiering. Vi vil dess-
uten gjennomgå dagens finansiering 
slik at vi får et finansieringssystem  
som er tilpasset en effektiv og moderne 
sykehusdrift. Mer behandling gjøres i 
dag ambulant eller som dagbehandling. 
Dette er en ønsket utvikling og finansi-
eringssystemet må avspeile dette.

Nye studier har dessuten vist at det 
kan være mye å hente ved en person-
tilpasset oppfølging av enkelte pasient-

grupper. Ved bruk av elektroniske 
hjelpemiddel i et oppfølgingssystem vil 
man kunne identifisere symptomer 
tidlig og på den måten tilpasse opp-
følgingen av den enkelte pasient.  Dette 
har vist gevinster både på kvalitet og 
ressursbruk. Vi må ha finansierings-
systemer som følger med i tiden slik  
at ikke sykehusene blir sittende fast  
i tradisjonelle driftsmønstre fordi 
 fin ansieringssystemet «tvinger» dem 
til dette.

Pasientbehandling kan ikke sam-
menlignes med produksjon av varer  
og dette må gjenspeiles i hvordan man 
omtaler spesialisthelsetjenesten, for 
eksempel ved at et sykehus er et syke-
hus og ikke et helseforetak.

Arbeiderpartiet vil arbeide for at nye 
legemidler og behandlingsformer skal 
tas raskt i bruk. Samtidig må vi ivareta 
krav til kvalitet og muligheter for å få 
økonomisk gode avtaler. Det er derfor 
nødvendig å ha et system som gjør disse 
vurderingene slik Statens legemiddel-
verk og Beslutningsforum gjør i dag.

Vi mener imidlertid at det er poten-
siale for forbedringer og vi kan love at 
vi vil bidra til å lage gode systemer som 
ivaretar pasienter med tilstander hvor 
man kan forvente nytte av ny, dyr eller 
eksperimentell behandling.  

Norge må være aktive innen interna-
sjonalt arbeid om nye legemidler slik  
at flest mulig kan få tilgang til dette.

Norge er ikke England, men når vi 
ser hvilke problemer som i dag er 
innen NHS mener vi det er viktig å 
påse at vi ikke kommer i samme 
 situasjon.    •

     «ALLE SKAL MED»  
også når det gjelder helse
Arbeiderpartiets slagord «Alle skal med» gjelder i høyeste grad  
innen helsetjenestene. Alle skal få den hjelpen de trenger  
– når de trenger det - uavhengig av størrelsen på lommeboka.

Av Ingvild Kjerkol ››

Foto: E
spen Storhaug
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Det er ikke vanskelig å forstå at  
en kreftpasient eller andre med 

alvorlig sykdom, vil prøve alt for å bli 
frisk eller leve lenger med sykdommen. 
Samtidig ønsker vi at ALLE pasientene 
skal få likeverdig tilgang til ny og effek-
tiv behandling. Ikke bare den ene vi 
har møtt, eller de som kan betale selv.  
I Norge er det bred enighet om at vi 
skal ha et offentlig finansiert helse-
tjeneste, der alle får hjelp etter behov, og 
betaler etter evne over skatteseddelen. 
Vi skal ha rettferdig fordeling, og like-
verdig tilgang. 

Når en legemiddelprodusent skrur 
prisene opp til et skyhøyt nivå, utfordres 
disse prinsippene. For å gi pasientene 
rask og likeverdig tilgang, har vi fått på 
plass et system for innføring av nye 
metoder. Når en pasient i Tromsø tilbys 
nye legemidler, skal pasienten i Florø 
også få det. Beslutningene baserer seg 
på prinsipper for rettferdig fordeling, 
som Stortinget har vedtatt i prioriter-
ingsmeldingen, og som sørger for at 
helsekronene gir god behandling for 
flest mulig.

Derfor er det viktig at vi ikke lar 
legemiddelindustrien diktere prisene. 
Da risikerer vi å bruke unødvendig 
mye penger på en behandling vi kunne 
fått til en lavere pris. Det ville gått ut 
over andre pasienter. Vi risikerer også 
å ta i bruk behandling der effekten ikke 
er godt nok dokumentert, og som går 
utover pasientsikkerheten.

For å sikre at legemidlene som tilbys 
er effektive og forsvarlige, må de testes 
i kliniske studier. Vi har som mål å øke 
antall og omfanget av kliniske studier, 

og har blant annet opprettet et nasjonalt 
program for klinisk behandlingsforsk-
ning i spesialisthelsetjenesten. Vi må 
også sørge for at pasienter får god 
informasjon. Nettsiden for kliniske 
studier skal forbedres og gjøres bedre 
kjent.  

Dessverre er det pasienter som får 
den tunge beskjeden om at det ikke 
finnes behandlingsmuligheter i Norge 
for deres tilstand, eller at de som fin-
nes er forsøkt og ikke lenger har effekt. 
Flere pasienten ønsker da en ny vurde-
ring. Det er forståelig. Vi skal etablere 
en nasjonal ordning med et ekspert-
panel i spesialisthelsetjenesten, som 
skal bistå pasienter med alvorlig livs-
forkortende sykdom med en ny vurde-
ring av sine muligheter. Ekspertpanelet 
skal også vurdere om det finnes aktuelle 
kliniske studier, og gjøre pasienten 
trygg på at man har gjort alt man kan.   

Disse forholdene bidrar til å motvirke 
et todelt helsevesen, og det er viktig. 
Folk skal ikke bekymre seg for ulik 
behandling.

Det skal heller ikke være behov for å 
tegne privat helseforsikring. Heldigvis 
har veksten i slike forsikringer flatet 
ut. Vi ønsker at folk skal få velge, og at 
de skal slippe å vente unødig lenge. 
Reformen fritt behandlingsvalg gir 
pasientene valgfrihet, samtidig som det 
bidrar til å få ned ventetidene og sti-
mulerer de offentlige sykehusene til å 
bli mer effektive. Vi har også lagt til 
rette for høyere vekst i pasientbehand-
lingen i våre fire budsjetter, enn det de 
rødgrønne klarte på sine åtte.

Vi har likevel en stor oppgave knyttet 

til å hindre sosial ulikhet i helse, nemlig 
å sikre helsehjelp til de som sliter med 
rus og psykiske lidelser. Mennesker 
med psykiske lidelser og rusproblemer 
lever i gjennomsnitt 20 år kortere enn 
befolkningen for øvrig. Derfor har vi 
lansert en opptrappingsplan på rus-
feltet på 2,4 milliarder kroner. I høst la 
vi frem en strategi for god  psykisk 
helse. 

En annen bekymring er sosiale for-
skjeller i folkehelsen. For eksempel er 
Norge det landet som har størst for-
skjell mellom utdanningsgruppene når 
det gjelder dagligrøykere. Vi vil utjevne 
disse forskjellene, og legger til rette for 
at alle kommuner gjør det til en del av 
sitt folkehelsearbeid.  

Vi vil skape pasientens helsetjeneste 
– og da mener jeg ALLE pasientene.  
Vi vil hjelpe hun som har kreft i 
 Tromsø, ved å gi henne den beste 
kreftmedisinen. Den skal hun i Florø 
også få. Vi vil forebygge ved å hjelpe 
den unge jenta til å la røykpakken 
 ligge. Og vi vil hjelpe de som sitter 
nederst ved bordet. De som sliter  
med rusen fra i går, og som virkelig 
kjenner på at verden er urettferdig.  
De som virkelig trenger at vi gir  
dem håp.  •

ALLE pasientenes helsetjeneste 

Nye medisiner gir håp. Tilgang til bedre behandlingsmetoder  
gjør at vi kan hjelpe stadig flere med mer. 

Av Helse- og omsorgsminister Bent Høie
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Sosiale helseforskjeller er Norges 
største helseutfordring. En utvik-

ling mot et todelt helsevesen forverrer 
denne situasjonen. Om tilgangen til 
nødvendig medisinsk behandling og 
oppfølging avhenger av hvem du er, 
øker ikke bare forskjellene i helse- 
Norge. Det øker forskjellene i Norge. 
Det eneste som kan forhindre en slik 
utvikling er et sterkt offentlig helse-
vesen. Folk må være trygge på at de  
får den helsehjelpen de trenger når de 
trenger den, uavhengig av alder, kjønn, 
bolig, økonomi og etnisk bakgrunn. 
Slik er det ikke i dag. 

Kreftleger har i sommer slått alarm 
om mangelfull tilgang til nye kreft-
medisiner. Det forteller at de nå må 
diskutere med sine pasienter om hvor 
vidt de bør kjøpe behandling privat, 
fordi denne er bedre enn den som det 
offentlige helsevesenet tilbyr. I andre 
land med forsikringsbasert helsevesen 
er slike vurderinger gjerne vanlige.  
Men i Norge har vi et hundre prosent 
offentlig finansiert helsevesen. Folk 
forventer at den beste behandlingen 
tilbys av det offentlige. Eller er offent-
lig finansiert. Vi har et helsevesen i 
verdensklasse. Men det må gjelde alle.  
Det handler om tillit.  

Ved behandling av Prioriterings-
meldingen(Meld St.34(2015-2016))
vedtok Stortinget kriterier for helse-
prioritering. All prioritering skal skje 
på en måte som sikrer rettferdig til-
gang til helsetjenester og som gir 
 legitimitet til vanskelige beslutninger. 

Men er vi der i dag?  Neppe. Tilgang  
til nye medisiner blir besluttet av 
 Beslutningsforum. Forumet består av 
direktørene i de fire regionale helse-
foretakene.  Møtene er lukket. Prisene 
er hemmelige. Vedtak kan ikke påkla-
ges. Beslutningene tar for lang tid.   
15. august ble brystkreftmedisinen 
Kadcyla godkjent i Norge. Dette 
 skjedde etter tre år og åtte forhand-
lingsrunder med legemiddelindustrien. 

Selvsagt kan det være grunner for å 
avslå en behandling. Men slike beslut-
ninger må skje i åpenhet og etter de 
prioriteringskriterier som Stortinget 
har bestemt. Godkjenningsprosessene 
må skje hurtigere enn i dag.  De fire 
helseforetaksdirektørene må fratas 
ansvaret for Beslutningsforum og 
 prisene det forhandles om må være 
offentlig kjent, ikke hemmelige. Der-
som vårt offentlige helsevesen skal få 
nødvendig styrke, må finansieringen 
bedres. Det gjelder også finansieringen 
av nye, dyre kreftmedisiner. Den må 
være særskilt, og ikke basert på effekti-
visering og kutt i annen sykehusdrift.  

En todeling av helsevesen handler 
om mer enn kreftmedisiner. Under-
søkelser tyder på at det er sosial og 
geografisk skeivfordeling i bruk av 
både primær- og spesialisthelsetjen-
ester. Vi vet at den forventede leve-
tiden er omkring 20 år kortere for 
mennesker med alvorlig psykisk 
 lidelser enn befolkningen for øvrig. Å 
unngå todeling av helsevesen handler 
derfor også om å løfte sykdommer og 

pasientgrupper som i dag har lav 
 «status». Ruspasienten med hepatitt C. 
Den eldre, demente kvinnen på syke-
hjem. De som får manglende hjelp og 
verdighet i livets sluttfase. Barna i 
barnevernet. Folk i fengsel. De som er 
uføre og har nedsatt funksjonsevne, 
som ikke har lik tilgang til forsvarlige 
helsetjenester som andre. Det er mange 
grupper som får dårligere helsehjelp 
enn andre, uten at det er medisinsk 
begrunnet. 

Et sterkt offentlig helsevesen er 
løsningen. Et offentlig tilbud som be-
handler etter behov, uavhengig av 
 pasientens bakgrunn, bosted og øko-
nomi og uavhengig av sykdommens 
«status». Den virkelige utfordringen 
blir da å sikre at de beste spesialistene, 
sykepleierne og helsefagarbeiderne 
velger å bli i det offentlige systemet.  
På offentlige sykehus, på sykehjem i 
kommunene, på fastlegekontorene i 
hele landet. Alt i det offentlige helse-
vesen må tilrettelegge for dette - møtet 
mellom pasient og behandler. Det 
 offentlige helsevesen sin største styrke 
er fagfolkenes kompetanse. Den aller 
største trusselen er dårlig ledelse, 
 dårlig finansiering og at kompetansen 
slik svekkes. Derfor må vi investere 
mye mer i det offentlige helsevesenet. 
Alt annet er bortkastet.  • 

 

Et sterkt offentlig helsevesen  
hindrer et todelt helsevesen
Det offentlige helsevesen sin største styrke er fagfolkenes kompetanse.  
Den aller største trusselen er dårlig ledelse, dårlig finansiering og at  
kompetansen slik svekkes. Derfor må vi investere mye mer i det  
offentlige helsevesenet.

Av  Kjersti Toppe, Stortingsrepresentant››



Helseforetakene har tegnet en rekke forsikringer for 
sine ansatte. Noen av forsikringene er de forpliktet til 

å ha etter Arbeidsmiljøloven og noen etter overenskomsten.
Helseforetakene har i hovedsak like forsikringsdekninger, 

men det kan forekomme lokale forskjeller eller tilleggs-
dekninger. Det gjelder blant annet kollektiv ulykkesforsik-
ring for ambulansepersonell.

Hvilke forsikringer er ansatte i helseforetakene dekket av?
Helseforetakenes personalforsikringer består av følgende 
dekninger:

GRUPPELIV
For arbeidstaker som er ansatt i helseforetaket, utbetales  
ved dødsfall et engangsbeløp til etterlatte på mellom 5G og 10G 
avhengig av alder.

YRKESSKADE OG ULYKKESFORSIKRING
Gjelder arbeidstaker som blir rammet av yrkesskade / yrkes-
sykdom, og kan gi rett til utbetaling ved medisinsk invaliditet, 
ervervs uførhet og død. Vilkårene her er noe bedre enn den 
lovpålagte  minimumsordningen.

 FRITIDSULYKKE
Omfatter alle ansatte, og gjelder annen ulykke enn yrkes ulykke 
som rammer arbeidstaker. Forsikringen omfatter medisinsk 
 invaliditet, ervervsuførhet og død som følge av en ulykkesskade 
inntruffet i fritiden.

 TJENESTEREISE
Alle ansatte og tillitsvalgte som reiser på vegne av arbeids giver 
er forsikret. Forsikringen gjelder hele verden og gir dekning  
ved tap av reisegods, forsinkelse, avbestilling, sykdom, hjem-
transport og reiseansvar.

I tillegg er det ofte tegnet en egen ulykkesforsikring for tje-
neste i utrykningskjøretøy, helikopter, trykktank og  liknende. 
Nærmere informasjon om de enkelte dekningene finner dere 
på helseforetakenes intranettsider. I tillegg til disse forsik-
ringene, vil skader på pasienter som følge av behandlingss-
vikt i helsetjenesten være omfattet av ordningen Norsk Pasi-
entskadeerstatning (NPE). Dersom du som helsepersonell 
forvolder skade på en pasient, er det NPE som behandler 
krav om erstatning og utbetaler erstatningen. 

15

Legeforeningens 
tilbud om forsikringer
Ansvarsforsikring
Alle medlemmer av Legeforeningen har anledning til 
å tegne Ansvarsforsikring gjennom Legeforeningen. 
Ansvarsforsikringen for leger er et supplement til 
legers alminnelige ansvarsdekning i Norsk Pasient-
skadeerstatning (NPE). 

NPE dekker erstatning for skader som oppstått 
som følge av feilbehandling i helsetjenesten i Norge. 
Ansvarsforsikringen gjennom Legeforeningen 
 supplerer dekningen i NPE, og gir en mer fullstendig 
dekning av det ansvar legen vil kunne komme til å 
påta seg ved utøvelse av legevirksomhet. 

Forsikringspremien utgjør kr 400,- pr år.
 
Øvrige forsikringstjenester  
til medlemmer av Legeforeningen
I tillegg til de forsikringsordningene som helsefore-
takene har tegnet, har Legeforeningen fremfor-
handlet svært gunstige priser i Storebrand på 
 kollektive og private forsikringsordninger gjennom 
Akademiker-samarbeidet.  

De kollektive forsikringsordningene er skredder-
sydd for Legeforeningens medlemmer, men tegnes  
av medlemmet som privatperson. Blant de kollektive 
ordningene er: 
• gruppeliv, 
• innboforsikring, 
• familieulykkesforsikring, 
• reiseforsikring, 
• forsikring ved kritisk sykdom og 
• barneforsikring.

Når det gjelder øvrige private forsikringer i Store-
brand, som bil- og hus-forsikringer, er Legeforening-
ens medlemmer sikret Storebrands beste priser. 

For mer informasjon om forsikrings - 
tilbudet  gjennom Legeforeningen,  
se www.legeforeningen.no/medlem

FORSIKRING

Av Hanne Gillebo-Blom, forhandlingssjef, Dnlf

Dersom ulykken skulle være ute – du blir skadet på jobb, du får frastjålet 
eiendeler på tjenestereise eller du blir invalid etter en ulykke på fritiden 
– hva er det å hente fra arbeidsgivers forsikringer?

››
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Felles for disse virksomheters 
deltak else er at de i all hovedsak  

er offentlig finansiert og inngår som  
en del av det offentlige tilbud til be-
folkningen. 

Innenfor spesialisthelsetjenesten  
har 12 ideelle virksomheter, blant 
 annet Lovisenberg, Betanien, Martina 
Hansens Hospital og Jæren DPS drifts-
avtaler på linje med de offentlige syke-
husene. 

Ideelle og kommersielle sykehus står 
for om lag 10% av det samlede helse-
tjenestetilbudet. Når det gjelder de 
private kjøpsavtalene er det store 
 volumet innenfor fagområdene 
 rehabilitering, rusbehandling og 
 psykisk helse. Andelen innen kirurgi, 
laboratoriefag og radiologi er betydelig 
mindre. 

Kommersielle aktører har de siste år 
vist stadig større interesse for deltakelse 
i helsetjenesten. Dette gjelder både 
deltakelse i offentlige anbudskonkur-
ranser, avtaler med forsikringsselskaper 
og egenbetalende pasienter. Årsakene 
til veksten i forsikringsordninger og 
egenbetalende pasienter kan være 
mange. Veksten i norsk økonomi har 
gjort betalingsevnen og betalings  - 
viljen hos både arbeidsgivere og 
 privatpersoner større. 

Norske offentlige sykehus er faglig 
meget gode, og vi ser nesten aldri opp-
slag om at den rikeste eliten reiser til 
andre land for sykehusbehandling. 
Likevel, flaskehalser og lange vente-
lister på enkelte områder har ikke vært 

til å unngå. Befolkningen blir eldre, 
sykdomsbildet endrer seg, nye behand-
lingsmetoder utvikles og det er stor 
oppmerksomhet rundt spesialisthelse-
tjenesten. Den enkelte pasient er blitt 
mer bevisst på sine rettigheter. 

Dette er blant de faktorer som har 
bidratt til at det blir plass for private 
helsetjenester ved siden av de offentlige. 
Den vesentligste faktor for pasientene 
er som oftest ventetid. De private 
 kommersielle tilbudene finner vi da  
i hovedsak innen fagområder der det  
er lang ventetid ved de offentlige 
 sykehusene, som kirurgi, radiologi og 
enkelte indremedisinske områder.  De 
private, kommersielle sykehusene har 
også konsentrert seg om tilstander 
med stort volum og relativt enkle 
 prosedyrer.

Når man snakker om et todelt helse-
vesen er det viktig å skille mellom 
ideelle og kommersielle aktører og de 
som er offentlig finansiert og de som 
privat finansiert. De nye anskaffelses-
reglene som følger av EU direktivene 
har tatt bort den tidligere muligheten 
til å reservere konkurranser for ideelle 
organisasjoner. Det er imidlertid tatt 
inn et eget kapittel om helsetjenester 
hvor det er gitt adgang til å vektlegge 
egenskaper de ideelle er gode på når 
det gjelder tjenesteytingen. Det er også 
egne regler for avtaleforhold som 
gjaldt før nytt regelverk kom.

De ideelle virksomheter arbeider i 
den offentlige interesse og finansieres  
i all hovedsak gjennom avtaler med det 

offentlige. Eventuelt overskudd vil bli 
benyttet til virksomhetens formål og 
det kan ikke tas ut utbytte. 

Det kommersielle markedet preges  
i dag i hovedsak av internasjonale 
penge fond som naturlig nok søker 
avkastning på investert kapital, og 
oftest selger videre til et annet fond 
etter noen år.

Hvilken utvikling vil vi ha i Norge?
Det er i Norge ganske bred enighet om 
at vi skal ha et offentlig styrt og offentlig 
finansiert helsevesen. Alle skal ha krav 
på den samme behandling uavhengig 
av privat økonomi. Det er videre tverr-
politisk enighet om at vi skal ha en 
ideell sektor som bidrar til å realisere 
samfunnspolitiske mål, også innen 
helsesektoren. Både tidligere og nå-
værende regjering har inngått samar-
beidsavtale med frivillig og ideell 
 s ektor om dette. Når det gjelder de 
kommersielles sykehusenes rolle er  
det større politisk uenighet som vi 
nettopp har sett i valgkampen.

De regionale helseforetakene i Norge  
(RHF) har ansvaret for at befolkningen 
får de spesialisthelsetjenester de har 
behov for. Dette «sørge-for» ansvar skal 
RHF ivareta gjennom bruk av egne, 
offentlige sykehus, bruk av private 
leverandører og bruk av avtalespesia-
lister. Etter oppdrag fra Helse – og 
omsorgsdepartementet har RHFene 
laget egne strategier for hvordan dette 
skal ivaretas gjennom et samarbeid 
mellom offentlige og private ytere av 

Norge trenger de ideelle sykehusene

Av Frode Jahren, Generalsekretær Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL)

Norge har en lang tradisjon med privat ideell deltakelse i helse og omsorgstjenenesten. 
Diakonissehusets sykehus ble etablert i 1868. Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon og Blå 
Kors etablerte seg rundt 1900, og det har siden vært en utvikling med sterk deltakelse 
fra ideell sektor i  helse- og omsorgssektoren. Deltakelsen fra ideell sektor omfattet etter 
hvert også ideelle stiftelser, interesseorganisasjoner og medlemsorganisasjoner som 
Landsforeningen for hjerte – lungesyke.

››
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helsetjenester. Utgangspunktet er 
 sykeligheten og hvilke behov befolk-
ningen har for hvilke helsetjenester. 
Deretter en helhetlig vurdering av 
hvordan dette behov skal dekkes 
 gjennom en best mulig sammensetning 
og bruk av de samlede ressurser, bestå-
ende av offentlige sykehus, private 
leverandører og avtalespesialister. 

Vi i LHL mener Norge får den beste 
helsetjenesten ved å utvikle alle tre 
komponenter i spesialisthelsetjenesten: 
offentlige sykehus, ideelle sykehus og 
kommersielle sykehus. Alle har hver 
sine roller og hver sine fortrinn. LHL 
mener en sterk offentlig og skatte-
finansiert helsetjeneste skal være 
grunnfjellet i en slik modell. Men både 
ideelle og kommersielle bidrar med 
selvstendige kvaliteter. De tre sektorene 
vil stimulere hverandre til beste for 
pasientene. 

Ingen kan sikkert forutsi hvordan 
medisinen og sykehusverdenen ser ut 
om 5, 10 og 20 år. Men alle som studerer 
fremskrittene i medisinen, de nye 
 mulighetene, de store kostnader, de 
demografiske endringene og en svakere 
skattevilje kommer til at dagens løsning 

kan ikke fremskrives. Det offentlige 
helsevesen slik vi kjenner det i dag  
vil ikke klare oppdraget innenfor de 
rammer som politikerne vil tilby. 
 Ansvarlige politikere adresserer ikke 
problemstillingen og har heller ikke 
svar. Arbeiderpartiets hovedsvar er 
mer penger til offentlige sykehus.  
Men det vil ikke være nok penger. 
Høyres hovedsvar er fritt behandlings-
valg (penger følger pasienten) og pri-
vatisering. Men det blir ikke mer helse-
personell av det. Når politikerne ikke 
kommer med svar på en utfordring 
som alle ser, så finner folk selv sine 
svar. Og enkeltpersoner og bedrifter 
velger helseforsikring. Ikke fordi de er 
misfornøyd med kvaliteten i det offent-
lige, men fordi de må vente for lenge 
og må vente på hvert trinn i utredning 
og behandling. Både offentlige virk-
somheter og private virksomheter 
velger helseforsikring. Vi er sikre på at 
fagforeninger, også LO-forbund, snart 
vil velge helseforsikringer. Vi LHL 
mener en forsikringsordning er bedre 
enn at hver og en står alene og må ta de 
store kostnadene alene om sykdom 
inntreffer. 

En ideell aktør som LHL har selv 
ansvar for å følge med i tiden og ta 
grep som sikrer våre tilbud til pasient-
ene inn i fremtiden. Vi mener det er 
bra for Norge å ha sykehus og rehabili-
teringsinstitusjoner som er eiet og 
drevet av pasientene med et ideelt 
formål. Hver eneste krone hos LHL 
brukes til hjerte og lungesaken. Det  
tas ikke ut utbytte, det er simpelthen 
umulig. For å møte fremtiden gjør vi 
tre hovedgrep: vi flytter Feiringklinikken 
og Glittreklinikken til et nytt sykehus 
på knappe 30.000 kvadratmeter på 
Gardermoen, vi etablerer klinikker i de 
store byene og vi har kjøpt Vertikal 
Helseforsikring. Det nye sykehuset 
åpner over nyttår og vil med plassering 
nær flyplassen være hele landets syke-
hus. Vi har etablert byklinikk i Bergen, 
vi etablerer oss i Oslo med kjøp av 
NIMI og KAL-klinikken og vi har 
 planer i andre byer. Vi tror nesten alle 
kommer til å ha en helseforsikring  
ved siden av tilbudet fra de offentlige 
 sykehusene, og at dette blir en 
 voksende sektor enten politikerne  
vil eller ikke.   •
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Hvem bør ha innsyn i pasientjournaler?
Jeg mener dagens rettstilstand bør 
gjelde, det vil si at Offentleglova skal 
gjelde for anonymiserte pasientjour-
naler.

 
Hvordan tenker du at mer åpenhet 
rundt journalene påvirker pasienters 
trygghetsfølelse?
Denne saken handler ikke om mer 
åpenhet om pasientjournalene, men  
at Legeforeningen og en del foretaks-
jurister vil endre dagens rettstilstand 
og sikre mindre åpenhet enn i dag. 

 Pasienter må være trygge på at det 
ikke leveres ut taushetsbelagte opp-
lysninger som kan spores tilbake til 
identifiserbare personer. Men den 
enkelte pasients trygghet handler ikke 
bare om dette. For at vi skal ha tillit til 
og være trygge på at vi har et helsevesen 
som fungerer, må det være åpenhet om 
hvordan helsetjenesten fungerer. At 
Offentleglova gjelder for innsyn i 
 anonymiserte pasientjournaler bidrar 
til denne viktige åpenheten.

 VGs avsløring omkring tvangsbruk i 
psykiatrien viste at den eneste måten 
de kunne foreta en nødvendig kart-
legging på, var gjennom anonymiserte 
pasientjournaler. De offentlige registr-
ene hadde ikke oppdaterte kilder.

 
Er det en forskjell på å bruke 
 journal opplysninger i forskning  
og i journalistikk?

Jeg tror det vil være uheldig å innføre 
en ordning der man gir innsyn ut fra 
hva man skal bruke opplysningene til. 
Det vil bryte med det grunnleggende 
offentlighetsprinsippet. Samtidig vet 
jeg jo at vi på enkelte områder - for 
eksempel innen rettsvesenet - har 
privilegier for redaktørstyrte medier. 

Hvordan vurderer du det regelverket 
som gjelder nå? Er det tydelig nok?
Hovedproblemet her er ikke regel-
verket, men manglende kunnskap om 
regelverket og rettstilstanden: Pasient-
journalene er dokumenter etter 
 Offentleglova, og skal behandles som 
sådan. 

 
Fra ditt ståsted, tenker du at skoler
ingen av helsearbeidere er god nok  
i dag når det gjelder forvaltning av 
 journalopplysninger?
Ut fra det som har kommet fram 
 gjennom arbeidet i arbeidsgruppen 
nedsatt av Helsedirektoratet er det  
helt åpenbart at det er behov for bedre 
veiledning rundt regelverket. VGs 
erfaringer viste jo også at praksis  
varierte sterkt fra sted til sted.

 
Hvilke opplysninger bør anonymi
seres, slik du ser det?
Pasientjournaler må anonymiseres slik 
at ikke enkeltpasienter kan identifiseres. 
Det har ikke kommet godt nok fram i 
denne debatten at det handler om 

utdrag fra anonymiserte pasientjour-
naler. Taushetspliktens grenser blir 
altså avgjørende for allment innsyn.

 
Hvilken rolle har pressen i å avdekke 
systemsvikt i helseNorge?
Det som omfattes av innsynsretten i 
anonymiserte pasientjournaler, er 
informasjon om det offentlige helse-
vesenets helsehjelp når opplysningene 
ikke identifiserer pasienten. Å avdekke 
kritikkverdige forhold er en helt sen-
tral del av medienes samfunnsrolle. 
Det gjelder hele samfunnet, og selv-
følgelig også helsevesenet. Jeg kan 
knapt tenke meg en sak mer i kjernen 
av medienes samfunnsoppdrag enn 
VGs avsløringer av ulovlig tvangsbruk. 
Vi må sikre at slik journalistikk kan 
være mulig også i framtida.

Åpenhet om pasientjournaler:

Hvor skal grensen gå?
VGs prisvinnende sak om bruken av tvang i psykiatrien har reist en viktig debatt: 
Hvor åpne bør pasientjournalene være? Leder av Overlegeforeningen, Jon Helle, mener 
 regelverket ikke er tydelig nok. Assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening,  
Reidun Kjelling Nybø, mener at selve regelverket ikke er problemet, men at kunnskapen  
rundt det er for dårlig. Overlegen tok en prat med begge parter.

Foto: H
eiko Junge, N

T
B

 scanpix

REIDUN KJELLING NYBØ Assisterende generalsekretær, Norsk Redaktørforening

JON HELLE Leder av Overlegeforeningen

Av Arne Laudal Refsum og Arne Vatnøy››
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Hvem bør ha innsyn i pasientjournaler? 
Pasientjournalen er først og fremst et 
arbeidsverktøy for helsepersonell i det 
fortrolige rom med pasienten. Det 
pasienten forteller om, de funn som 
gjøres ved undersøkelser, de vurder-
inger man tar og behandling som 
igangsettes, er personlige opplysninger 
som pasienten må være trygg på at 
ikke kommer på avveie. Innsyn i  
disse opplysningene må forbeholdes 
pasienten og de pasienten samtykker 
til at skal få innsyn. 

Samtidig vet vi at helsetjenesten er 
en offentlig virksomhet hvor innsyn  
er viktig. Men innsyn i form av å få 
utlevert taushetsbelagte opplysninger 
fra journalen, uten samtykke, må for-
beholdes de tilfellene hvor lovgiver  
har vurdert at det er hensyn som veier 
tyngre enn hensyn til taushetsplikten, 
for eksempel til barnevern og tilsyns-
myndighetene.

Det sentrale er at pasienten skal føle 
seg trygg på at opplysninger som gis 
for å få riktig helsehjelp, ikke utleveres 
til uvedkommende og at det er forut-
sigbart i hvilke tilfeller opplysningene 
gis til andre, og til hvem.

Hvordan tenker du at mer åpenhet 
rundt journalene påvirker pasienters 
trygghetsfølelse?
Jeg er for mer åpenhet i og om helse-
tjenesten, og mener norsk presse må 
ha gode vilkår for å kunne gå helse- 
tjen esten og behandlingstilbudet til 
befolkningen etter i sømmene.  

 Men hvis enhver potensielt kan få 
innsyn i pasientjournaler, vil det skape 
utrygghet og usikkerhet om konfiden-
sialitet, og svekke tilliten til helsevese-
net.  Personvern og tillit er grunnleg-
gende hensyn. Tillit er avgjørende for 
om pasienter oppsøker helsetjenesten 
og gir fra seg den informasjonen helse-
tjenesten trenger for å gi forsvarlig 
behandling. Hvis denne tilliten for-
svinner, vil ikke helsepersonell kunne 
sikre befolkningen forsvarlig helse-
hjelp. Det er alvorlig. 

Er det en forskjell på å bruke 
 journalopplysninger i forskning  
og i  journalistikk? 
Ikke nødvendigvis. Det vil bero på en 
konkret vurdering, hvor samtykke er 
hovedregelen,  og eventuelle unntak 
må bero på en vurdering ut fra formål, 
nødvendighet og interesseavveining. 

Hvordan vurderer du det regelverket 
som gjelder nå? Er det tydelig nok?
Saken i VG og den etterfølgende de-
batten viste at regelverket ikke er tyde-
lig nok. Det er viktig at regelverket er 
forutsigbart og ivaretar både pasient-
enes behov for trygghet og behovet for 
åpenhet i helsetjenesten. 

Debatten har avdekket et behov for å 
utrede hvordan innsyn og mulighet for 
kontroll kan styrkes for å gi offentlig-
heten, herunder norsk presse, best 
mulige vilkår for å granske helse-
vesenet og samtidig ivareta pasientens 
behov for trygghet og forutsigbarhet.  

Fra ditt ståsted, tenker du at skoler
ingen av helsearbeidere er god nok i 
dag når det gjelder forvaltning av 
journalopplysninger?  
«Pasientjournalen» er noe helt annet i 
dag enn den var for bare 15 år siden.  
Ny teknologi gir nye muligheter, og 
både de tekniske løsningene og regel-
verket er i kontinuerlig endring. Dette 
skaper utfordringer for oss som skal 
forholde oss til både taushetsplikt og 

innsyn. Det er mer enn før behov for 
stadig skolering, både for dem som  
skal bruke systemene og forvalte regel-
verket. 

 
Hvilke opplysninger bør anonymi
seres, slik du ser det?
Det må vurderes konkret fra sak til sak, 
og det er den som anonymiserer som 
har ansvaret for at det som utleveres er 
«anonymt»  - altså at det er umulig å 
knytte opplysningene som utleveres til 
enkeltpersoner. 

Min vurdering er at det svært sjeld-
ent vil være mulig å anonymisere en 
pasientjournal for utlevering etter 
Offentlighetsloven. Utlevering i seg 
selv kan fremstå legitimt og tilsyne-
latende uten fare for kobling til aktu-
elle pasient for den enkelte «saksbe-
handler», men som likevel ved hjelp  
av andre opplysninger eller teknikk 
kan kobles til enkeltpersonen. 

I vurderingen av om en person lar 
seg identifisere må man ta høyde for at 
noen kan komme til å anvende alle 
hjelpemidler for identifiseringsformål. 
Gjennom sammenstilling av flere data-
sett, slik man gjør i Big Data-analyse, 
kan det oppstå risiko for at enkeltindi-
vider kan identifiseres fra i utgangs-
punktet anonymiserte data. 

Hvilken rolle har pressen i å avdekke 
systemsvikt i helseNorge?
Pressen har og skal ha en helt sentral 
rolle i å avdekke systemsvikt og andre 
svakheter i helsetjenesten. Derfor er 
det nettopp behov for å utrede hvor-
dan innsyn og mulighet for kontroll 
kan styrkes for å gi offentligheten og 
norsk presse best mulige vilkår for å  
få den informasjonen de trenger for å 
granske helsevesenet. Statistikk, tall, 
oversikt over for eksempel tvangsbruk 
– ja, slik som VG selv måtte lage i saken 
 om tvangsprotokollene, er noe syke-
husene under enhver omstendighet 
burde ha selv og kunne gi offentlig-
heten innsyn i.  •

JON HELLE Leder av Overlegeforeningen

Foto: Legeforeningen
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I følge en studie fra OECD er vente-
tidene for elektiv behandling så 

lange at de skaper politisk oppmerk-
somhet og misnøye i over halvparten 
av OECD-landene [1]. Ventetidene er 
imidlertid blitt betraktelig redusert i 
mange land de siste årene. 

Ventelister og lange ventetider for 
elektiv behandling mest vanlig i land 
som kombinerer offentlig helseforsik-
ring med lave egenandeler for pasient-
ene samt kapasitetsbegrensninger [1]. 
De nordiske landene er eksempel på 
slike land. I land med sosialforsikring 
og fritt behandlingsvalg er lange vente-
tidene for elektiv behandling typisk et 
mindre problem [1]. Belgia og Neder-
land er eksempel på land med sosial-
forsikring og fritt behandlingsvalg. 
Land som ikke har ventetider tenderer 
til å bruke mer penger på helse samt 
har høyere sykehuskapasitet (gjerne 
målt som antall sykehussenger til-
gjengelig for akutt behandling), [2]. 

 Ventelister og lange ventetider opp-
står når det er ubalanse mellom behov 
(eller etterspørsel) for helsetjenester 
og tilbudet som er tilgjengelig. En 
aldrende befolkning og en rivende 
teknologisk utvikling som utvider de 
medisinske grensene bidrar til økt 
behov for helsetjenester. Det samme 
gjør lav egenbetaling. Legen rolle er 
også viktig. Legen er jo ofte den som 
bestemmer om en pasients ønske for 
helseforbedring (eksempelvis mindre 
smerte/ økt funksjonalitet) transfor-
meres til etterspørsel etter helsetjen-
ester. 

Politiske reformer kan også påvirke 
etterspørselen. Et eksempel kan være 

innføring av maksimale ventetids-
garantier som vrir ventetidene fra dem 
med lav prioritet til pasienter med høy 
prioritet gjennom at pasienter med lav 
 prioritet også får behandling innen de 
maksimale ventetidene som er satt. 

Tilbudet av helsetjenester er bestemt 
av ressursene felleskapet stiller til 
rådighet, det private tilbudet samt hvor 
produktive tilbyderne av helsetjenestene 
er, dvs. hvor mange behandlinger som 
gis for de ressurser som er tilgjengelige. 

Hva påvirket ventetider for helsetjenester?

Ventelister og lange ventetider til behandling er velkjente problem i de fleste  
OECD-land. Det er kø og ventetider til stort sett alle typer av behandling, det 
være seg time hos fastlege, poliklinikk, elektiv kirurgi, kreftbehandling eller  
akuttbehandling.

Av Oddvar Kaarbøe, professor i helseøkonomi, HELED, UiO››
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Flere ressurser gir (typisk) større til-
bud, og produktivitet avhenger av 
 finansieringsmåte. Spesielt har inn-
føring av aktivitetsbasert finansiering 
(ISF) basert på diagnosegrupper (DRG) 
bidratt til å øke sykehusenes produk-
tivitet [3,4]. Flere studier indikerer at det 
er feedback-effekter fra ventetider til 
sykehusenes produktivitet: Hvis vente-
tiden er lav påvirkes produktiviteten 
negativt, da eksempelvis operasjonssaler 
ikke blir utnyttet maksimalt [5]. På den 
annen side kan lange ventetider føre til 
lavere produktivitet gjennom økte 

administrasjonskost nader knyttet til 
ventelistene [6,7]. En undersøkelse fra 
England indikerer at det ikke er kost-
nadsbesparende med ventetider over 
tre måneder, mens en undersøkelse fra 
Belgia – et land med korte ventetider 

– indikerer at sykehus med relativt 
høye ventetider har lavere kostnader [8].

Det er også feedback-effekter fra 
ventetider til etterspørselen etter 
 helsetjenester. Lange ventetider i det 
offentlige kan gi økt etterspørsel etter 
privat behandling, og pasienter kan 
velge å gå ut av køen. Hvor stor denne 
effekten er varierer imidlertid mellom 
land. I England indikerer undersøk-
elser at etterspørselen etter helse-
tjenester er lite påvirket av lengden på 
ventetiden:  En 10% økning i ventetid 
gir en nedgang i etterspørselen på 
omtrent 2%. En undersøkelse fra 
 Australia (New South Wales) indikerer 
derimot at etterspørselen påvirkes  
mye alt etter hva lang ventetiden er: En 
økning i ventetiden på 10% reduserer 
etterspørselen etter helsetjenester  
med 17% [9]. De ulike resultatene kan 
muligens forklares med at privat sektor 
har større innflytelse i Australia (enn i 
England) slik at økt offentlig ventetid 
fører til en større etterspørsel etter 
helsetjenester tilbudt av privat sektor. 

Politiske misnøye med lange vente-
tider har gitt opphav til ulike reformer, 
iverksatt for å redusere ventetidene. 
Effektene av disse reformene er opp-
summert i en nylig publisert bok fra 
OECD [1]. I følge gjennomgangen er 
ventetidsgarantier det mest vanlige,  
og det mest effektive virkemidlet, for  
å redusere ventetider. Men god effekt 
oppnås bare når brudd på ventetids-
garantien får konsekvenser enten gjen-
nom at tilbyderne av helsetjenestene 
blir holdt ansvarlig for ventetidsbrudd, 
eller at pasientene får velge mellom 
alternative tilbydere. Økte (midlertidige) 
bevilgninger derimot er et virkemiddel 
som ikke nødvendigvis gir reduserte 
ventetider. Det typiske mønsteret som 
oppstår er en midlertidig nedgang i 
ventetidene før ventetidene igjen øker 
til nivået før bevilgningene ble gitt. På 
samme måte har ikke innføring av 
aktivitetsbasert finansiering gitt ned-
ganger i ventetider. Men, denne typen 
finansiering har vært viktig i den for-
stand at det har lagt til rette for fritt 
valg og bruk av konkurranse [1]. 

Diskusjonen over indikerer at både 
forhold på tilbuds- og etterspørsels-
siden påvirket ventetider, og at det er 

et komplekst samspillet mellom disse. 
Politisk misnøye med lange ventetider 
har ført til en rekke reformer og tiltak. 
Det mest lovende tiltaket i så henseende 
virker å være innføring av ventetids-
garantier kombinert med sanksjoner,  
og innføring av fritt valg og konkurranse. 
Selv om ventetidene i mange tilfeller  
er betraktelig redusert de siste årene  
er fremdeles ventetidene lange nok  
til å skape politisk misnøye i mange 
OECD-land.   •
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En Questback som dette gir selvsagt en enkel speiling av sitasjonen i medlemsmassen. 
3645 responderte på våre spørsmål (43%):
• Oppgi din alder / kjønn.
• Hvor jobber du?
• Til hvilken gruppe tilhører din spesialitet?
• Privat helseforsikring er blitt et nødvendig supplement i dagens situasjon. (Utsagn, Uenig – Enig 1-6)
• Har du egen helseforsikring for deg og din familie?
• Hvordan har du ordnet denne forsikringen?
• Privat helseforsikring vil gi raskere behandling. (Utsagn, Uenig – Enig 1-6)
• Privat helseforsikring vil i størst mulig grad sikre behandling med nye metoder.  (Utsagn, Uenig – Enig 1-6)

Privat helseforsikring:
Hva er status for overlegene selv?

›› Av Arild Egge, Redaktør

Redaksjonen gjennomførte en liten spørreundersøkelse blant egne medlemmer for  
å kartlegge holdninger til privat helseforsikring under arbeidet med dette nummeret.  
Om helsevesenets egne profesjonelle anskaffer ekstra helseforsikring, - eller lar det være  
kan være av interesse når man diskuterer utviklingen av et todelt helsevesen. 

Helseforsikring 28.08.2017 13:03 

7. Har du egen helseforsikring for deg og din familie?
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Først og fremst synes våre  
medlemmer å være lojale til det 
offentlige  ettersom 92% ikke 
har anskaffet slik forsikring  
– 8% har. 

Responsen på denne spørre - 
under søkelsen indikerer at 
 medlemmene er lojale til det  
offentlige helsevesen og ikke ser  
noen grunn til å sikre seg  tilgang  
til andre tilbud i særlig ut strekning.
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De fleste er uenig i påstanden om at privat 
 helseforsikring er blitt nødvendig – nesten 80% 
benekter dette og drøyt 20% er i noen grad enig 
eller positive til påstanden. Vi har ikke spesifisert 
hva som kan menes med «blitt nødvendig», men 
foreslått to «rimelige motiver» for å kjøpe forsik-
ring: Raskere behandling og sikre seg mulighet for 
behandling med nye metoder. Av de 298 som opp-
gav at de hadde anskaffet forsikring, var tendensen 
at de fleste tenker at en slik forsikring først og 
fremst vil gi raskere tilgang på behandling. 

Helseforsikring 28.08.2017 13:03 

6. Privat helseforsikring er blitt et nødvendig supplement i dagens situasjon.
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10. Privat helseforsikring vil gi raskere behandling
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11. Privat helseforsikring vil i størst mulig grad sikre behandling med nye metoder
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Helseforsikring 28.08.2017 13:03 

3. Hvor jobber du?
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4. Til hvilken gruppe tilhører din spesialitet?
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84% av de som svarte var  
offentlig ansatt, 7% privat og  
9% hadde ansett else begge steder.

Respondentene gjen-
speiler medlemmene  
med hensyn til kjønn, 
alder og spesialiteter. 
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Av Arne Søraas, OUS››

Bakterier som er motstandsdyktige 
mot antibiotika er et alvorlig pro-

blem i helsetjenesten og får stadig 
økende oppmerksomhet både nasjo-
nalt og internasjonalt. Likevel er det 
ingen tegn til at trenden snur og i siste 
NORM rapport var hele 6% av E. coli 
funn fra blodkultur i Norge resistente 
mot cefalosporiner (ESBL). Det er 
pasienter innlagt på sykehus med al-
vorlig sykdom som blir hardest ram-
met av resistente sykehusbakterier. Vi 
kan si at sykehus er stedet der de svak-
este pasienten møter de tøffeste bakte-
riene. 

Sykehusbakterier som koloniserer 
innlagte pasienter har vist evne til å 
overleve i sykehusmiljøet og til å 
 kolonisere pasienter. Uansett om disse 
er spesielt resistente eller virulente  
så har de egenskaper som gjør dem 
uønsket i norske sykehus. 

Ved helseturisme reiser pasienter ut 
for å behandles på sykehus i utlandet 
og blir eksponert for bakteriefloraen 
på fremmede sykehus. Selv om det er 
store variasjoner fra land til land vil 
dette oftest innebære bakterier med et 
mer omfattende resistensmønster enn 
i Norge. Sykehusbakteriene kan både 
gi infeksjoner og kolonisere helse-
turisten. Forholdene på sykehus frem-
mer spredning av bakterier som kan 
tilpasse seg sykehusmiljøet som for 
eksempel motstandsdyktighet mot 
desinfeksjonsmidler (Gustaf Prag, 

2014). Disse egenskapene gjør slike 
bakterier vanskelig eller umulig å bli 
kvitt om de først etablerer seg i et 
 sykehus. Det er slike bakterier, gjerne 

med antibiotikaresistens, som helse-
turisme bidrar til å spre mellom syke-
hus. 

Vi forsøker å redusere spredning av 
resistente bakterier ved screening-
programmer, men slike programmer 
vil ikke beskytte oss mot kolonisatorer 
vi ikke screener for, som ikke er spesi-
elt resistente eller som «bare» har 
virulensegenskaper som vi ikke ønsker. 
I en studie fra Tanja Kaspar i Sveits 
publisert i 2015 ble 235 pasienter som 
hadde vært innlagt eller blitt behand-
let poliklinisk på et sykehus i utlandet 
de siste seks månedene screenet for 
MRSA og ESBL. Kun en pasient var 
MRSA kolonisert og 42 var ESBL- 
kolonisert. Resultatet ville vært om-
trent det samme for alminnelige turist-
er fra de samme områdene. Det 
studien ikke kunne si noe om var resis-
tente hvite stafylokokker og bakterier 
med spesielle egenskaper som gjorde 
at de tilpasset seg sykehusmiljø. Hel-
digvis vil bærerskap av de fleste bakte-
rier reduseres med tiden og vi kan 
håpe at etter noen måneder i sitt hjem-
memiljø vil helseturister innebære en 
liten fare for norske sykehus. Pasienter 
som overføres direkte fra sykehus i 
utlandet må vi derimot alltid regne 
med at bærer på uønskede bakterier 
selv om screening for de vanligste 
resistente bakteriene er negativ. Hel-
digvis har vi de basale smitteverntilta-
kene som skal beskytte oss mot disse. •

Helseturister tar med seg hjem bakterier 
som ikke er velkomne på norske sykehus

Ved alle former for turisme får man med seg litt av landets bakterieflora tilbake. 
Ved helseturisme oppholder man seg på sykehus og ofte også intensiv-
avdelinger og man får med seg bakterier som er spesialtilpasset til slike  
miljøer. Disse er ikke velkomne på norske sykehus.  

Sykehusbakterier som 
 koloniserer innlagte  

pasienter har vist evne  
til å overleve i sykehus

miljøet og til å kolonisere 
pasienter. Uansett  
om disse er spesielt  

resistente eller virulente 
så har de egenskaper som 

gjør dem uønsket  
i norske sykehus. 

Arne Søraas



Etter min vurdering har norske 
sykehusleger i alt for lang tid 

 utvist (for) stor tålmodighet med 
systemet og et faglig sett uprofesjonelt 
styringsregime med kortsiktig øko-
nomi som dominerende prinsipp og 
målestokk for suksess. Min gjennom-
gang av situasjonen i sykehusene etter 
15 år med foretaksstyre mener jeg klart 
viser at de bedriftsøkonomiske styr-
ingsprinsippene undergraver fagut-
øvelse og reell effektiv drift, medfører 
mange faglig sett demoraliserende 
omorganiseringer og pasientprioriter-
inger og har overført kontrollen over 
folkets helsekroner til en ikke folke-
valgt helseadel. Skal vi fagfolkene klare 
å ta faget - og tiden - tilbake, må 
 makten og ansvaret tilbake til de folke-
valgte og fagfolkene og sykehusene i 
tillegg befris fra aksjeloven og 
markeds økonomiens perspektivløse 
lover, dvs. Helseforetaksloven.

Skottland gjennomførte en slik av-
vikling av sin foretaksmodell i syke-
husvesenet i 2004 etter 10 års mis-
lykket eksperimentering fra Thatcher - 
perioden tidlig på 1990-tallet. Mottoet 
for avviklingen var «samarbeid, ikke 

konkurranse» (37). De har nå en hel-
offentlig forvaltning av sykehusvesenet 
sitt med 14 regionale helsestyrer 
 (National Health Boards). Disse får 
årlige rammebevilgninger fra parla-
mentet i Edinburgh som dekker drift 
og nyinvesteringer 100%. All innsats-
styrt finansiering og DRG-koding er 
avviklet. Kodingen er rent medisinsk 
og ikke koblet til økonomien. Store 
byråkratiutgifter knyttet til dette er 
forsvunnet. De faglig ansvarlige over-
legene har stor selvstendig makt over 
organiseringen og forvaltningen av 
sykehusavdelingene. NHS Scotland 
vedtok i 2010 en ny kvalitetsstrategi 
der målet er å komme ned i seks 
 kvalitative, overordnede mål for ut-
viklingen i skotsk helsevesen – ned  
fra 100 kvantitative mål i 2007 (38). 

Modellen har stor oppslutning på 
tvers av de politiske skillelinjene, blant 
de ansatte og i den skotske befolkningen. 
Faglig kvalitetsutvikling og reelle 
 effektivitetsforbedringer viser seg å bli 
gjennomført uten «moderne» (les: 
markedsøkonomiske) insentiver som 
konkurranse, belønning eller straff 
(reduserte DRG-satser) - ja, faktisk 

15 år med Helseforetaksreformen 
– nok er nok?
De som var på Vårkurset i 
Sandefjord hadde gleden av  
å høre kollega Dag Johansens 
engasjerte og grundige gjen-
nomgang av oppspillet til 
Foretaksreformen og opp-
summering av de 15 årene 
som er gått siden innføringen. 
Som en av forfatterne til  
det som nå er kjent som 
«Motmeldingen(e)» -  det  
var tre, én i 1999 og to i 2001 
- tok han opp de konsekvens-
ene motmelderne hadde 
forventet av Helseforetaks-
reformen og trakterte dem 
elegant i et «Hvordan gikk 
det?/Hva var det vi sa?» 
-perspektiv. I alt 10 punkter.

Foredraget traff og fikk 
mange gode tilbakemeldinger 
– sammen med Rune Slag-
stads rammende «avsløring» 
av en egen helsebyråkratisk 
adel, ble dette innlegg som 
engasjerte forsamlingen. Å  
få rett i pessimistiske ana-
lyser og negative spådommer 
ved politiske veivalg, er 
 fortvilende, men ledsages 
selvsagt også av til en viss 
grad av triumf! 

Johansens kronikkversjon 
av foredraget i Sandefjord 
ligger i sin helhet på Ofs 
nettside, i dette nummeret 
av OVERLEGEN. Her bringer 
vi ett viktig avsnitt for å 
 inspirere til lesning – der han 
konkluderer og beskriver 
hva som nå må gjøres:  
«Alternativet».

Alternativet: 

Helseforetaksloven må skrotes

Sykehusene tilbake 
til politisk forvaltning

Av Dag Johansen, overlege i ortopedi, 
Helgelandssykehuset avd. Rana

››
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bedre enn under foretaksstyret, opp-
summerer skottene. Og budsjettene 
holdes. Samtidig er ikke alt fryd og 
gammen heller, bl.a. har de den samme 
debatten/striden om sentralisering, 
ikke sentralisering. Men forskjellen er 
at debatten og avgjørelsene i Skottland 
er under demokratisk og helsefaglig 
kontroll.

Det skulle derfor ikke være uover-
kommelig at også Norge avvikler fore-
takssystemet i spesialisthelsetjenesten. 
I praksis vil det bety at Helseforetaks-
loven må skrotes - intet mindre -  og 
erstattes av en ny forvaltningslov for 
sykehusene. Sykehusene må tilbake til 
offentlig politisk forvaltning fullt og 
helt, og med 100% rammefinansiering. 
Jeg vil tro statlig eierskap og forvalt-
ning er mest hensiktsmessig slik at de 
bevilgende myndigheter også sitter med 
det hele og fulle politiske ansvaret. 
Dermed kan vi unngå det fruktesløse 
svarteperspillet om penger som vi 
hadde mellom staten og fylkeskommu-
nene før 2002. Regionale helsestyrer 
av valgte lokalpolitikere og helsefaglige 
ansatte bør opprettes, som i Skottland. 
Disse må stå for den lokale styringen 
av sykehusene utfra overordnede 
 statlige planer. Videre må all markeds-
stimulering avvikles. Det betyr at ISF 
og DRG må opphøre og erstattes av  
ren medisinsk koding som vi hadde  
før 1997. Endelig bør det vedtas en 
nasjonal kvalitetsstrategi for behand-
ling, tilgjengelighet, utdanning og 
 videreutvikling av sykehusvesenet 
utfra erkjennelsen av at god kvalitet er 
det eneste som gir reell effektivitet og, 
ikke minst, inspirasjon og god arbeids-
moral blant de ansatte. 

Landsstyret i Legeforeningen vedtok 
på sitt siste møte i Ålesund 1. juni å gå 
inn for å avvikle de regionale helse-
foretakene og erstatte disse med nye  
og flere helseregioner som skal være 
politisk styrte innenfor de nye regionene 
(39). Sykehusene og den pasientnære 
ledelsen må sikres økt beslutnings-

myndighet, står det i vedtaket. Men 
Helseforetaksloven og finansierings-
form - ISF eller rammefinansiering 
- sier vedtaket ikke noe om. Lege-
foreningen tar ikke stilling til om det 
skal være «en hybrid modell» med 
forvaltning på regionalt nivå og foretak 
på sykehusnivå eller forvaltning på 
begge. Legeforeningen mener ikke noe 
om sykehus er tjent med å drives etter 
markedsøkonomiske prinsipper eller 
ikke. Jeg oppfatter vedtaket som 
uklart. Vedtaket kan f.eks. tas til 
 inntekt for Bondevik I-regjeringens 
forslag om fristilte fylkeskommunale 
sykehusselskaper fra 2000 som til 
forveksling er lik helseforetakssys-
temet bare med den forskjell at fylkes-
kommunen er eier istedenfor staten. 
Da løser vi lite og ingenting. 

I denne kronikken argumenterer jeg 
for at vi ikke kommer noen vei uten at 

Helseforetaksloven ryddes av veien  
og erstattes av en ny forvaltningslov. 
Dette er en helt nødvendig, men ikke 
tilstrekkelig betingelse for å få et helse- 
politisk og fagstyrt sykehusvesen igjen. 
I tillegg til de øvrige systemendringene 
jeg har argumentert for, tror jeg at vi 
etter 15 års nedbrytende markeds-
logikk i helsevesenet også trenger en 
god porsjon «kulturrevolusjon» i 
 helsepolitikken og sykehusene, bl.a. 
styrke uegennyttig innstilling og 
 pasientens beste som ideal, uavhengig 
av om et tiltak for en pasient er «lønn-
somt» eller ikke. Som i Sandefjord  
26. april finner jeg det fortsatt aktuelt  
å avslutte med en oppfordring til 
 Legeforeningen om å sende en 
 dele gasjon til Skottland så snart  
som mulig.  •

Les hele kronikken på Ofs nettside: 
https://legeforeningen.no/yf/overlegeforeningen/Nyheter/2017/15-ar-med-Helseforetaksreformen--nok-er-nok/
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fremmede i eget hus? 
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Legeforeningen har fått  
følgende informasjon fra  
spesialistgodkjennings-
teamet i Helsedirektoratet: 
Helsedirektoratet erfarer at det er søkere med eldre 
tjeneste, dokumentert på gamle standardattester eller 
attester utformet av arbeidsgiver selv, som sender inn 
flest søknader med mangelfull  dokumentasjon. 

Dette knytter seg til at gjeldende standardattester 
ber om all nødvendig dokumentasjon til tjenesten. 
Søkere som benytter seg av gamle attester, uten å ha 
kontrollert disse opp mot gjeldende standard attester 
på våre nettsider, vil derfor med stor  sannsynlighet 
bli bedt om å sende inn mer  dokumentasjon til Helse-
direktoratet. 

 
Eksempler på mangler i attester; 
• Dato for opprykk til konstituert overlege stilling
• Vaktdeltagelse 
• Stillingsprosent  
•  Manglende info om regelmessigheten  

på veiledning 
•  Manglende info om avdelingen har etablert 

 vaktordning og om søker har deltatt i denne
Fagavdelingen, Dnlf

Følg oss på:
https://legeforeningen.no/yf/ 
overlegeforeningen/
 

Følg oss på: 
https://www.facebook.com 
/pages/Norsk-overlegeforening/ 
184196251599027
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Dette har utløst heftige diskusjoner 
om det som omtales som weekend- 

effekten - er den reell eller bare ut-
trykk for ulik pasientkarakteristika. 
NHS har blant annet ønsket å endre 
tjenesteplan ene til yngre leger som 
resulterte i streik blant den aktuelle 
legegruppen.

De fleste av oss som har hatt vakter 
på norske sykehus i helgene, har nok 
opplevd en del utfordringer som har 
vært enklere å håndtere på hverdag 
med full bemanning og alle støtte-
tjenester tilgjengelige. Slik er det ikke 
urimelig at det oppstår diskusjoner og 
vitenskapelige studier rundt hvordan 
vi organiserer tjenestene våre på helg 
og offentlige fridager.

Vi har også god tilgang på data i 
Norge og de regionale helseforetakene 
har konsesjon til å analysere data for  
å sikre en kvalitetsmessig god og like-
verdig helsetjeneste. Utviklingen av 
helseatlas som viser for eksempel stor 
variasjon i bruk av enkelte kirurgiske 
prosedyrer, er et godt eksempel på 
hvordan data bidrar til gode disku-
sjoner og endret praksis. Vi har også 
muligheten til å følge 30-dagers 
 dødelighet hos de som innlegges i 
sykehusene våre.

Analyseenheten i Helse Midt- 
Norge har sett på 30-dagers dødelighet 
for øyeblikkelig hjelp-innleggelser i 
somatiske senger i 2015-16 (nasjonalt 
datasett). I denne sammenhengen for å 
se om vi kan dokumentere en weekend- 
effekt ved sykehusene i Norge. De som 
er med i analysene var levende ved inn - 
komst og enkelte DRG rundt fødsler er 
utelatt. Totalt ga dette i underkant av 
en million observasjoner.

Pasienter som ble innlagt som øye-
blikkelig hjelp mandag-onsdag hadde 
en 30-dagers dødelighet på 3,2, torsdag 
3,3 og fredag 3,5 prosent, mens de som 
ble innlagt lørdag og søndag hadde en 
tilsvarende dødelighet på henholdsvis 
3,8 og 3,7 prosent. Dette er selvfølgelig 
ikke nødvendigvis sammenliknbare 
størrelser. De som innlegges i helgene 
kan i utgangspunktet være en sykere 
gruppe pasienter. Det er ikke vanskelig 
å tenke seg at innleggende lege utsetter 
hvis mulig innleggelsen eller at pasien-
ter venter med å kontakte lege til hver-
dagen kommer. Det er også flest inn-
leggelser på mandager.

Vi valgte likevel å se nærmere på 
fridager versus hverdager. Fridager  
ble definert som lørdag, søndag, røde 
dager og romjul. Vi så også på når på 
døgnet innleggelse skjedde; klokken 

07-16, 16-22 og 22-07. Dataene viser at 
flest øyeblikkelig hjelp-innleggelser 
skjer mellom kl 12-16 og færrest mellom 
kl 02-08. Det ble gjort logistisk regre-
sjonsanalyser og i tillegg til fridag var 
alder og kjønn med i alle modellene. 
Kvinner har lavere 30-dager dødelig-
het enn menn, 3,2 versus 3,5 prosent. 
Når det gjelder alder dør fire ganger så 
mange med alder over 80 år i forhold 
til de mellom 50-66 år.

Hvis vi ser på odds ratio for død 
(30-dagers dødelighet) ved innleggelse 
på en fridag versus en hverdag så er 
den 1,19 for alle øyeblikkelig hjelp-
innlegg elsene - det vil si 19 prosent 
høyere dødelighet. Forskjellen kan som 
tidligere nevnt skyldes andre forhold 
hos pasientene. Vi så deretter på ulike 
undergrupper av pasienter blant annet 
en gruppe med akutt hjerteinfarkt/

Weekend-effekten
I Storbritannia har det vært stor oppmerksomhet rundt aktiviteten i sykehusene på helg  
versus hverdager. Studier har vist at det muligens går dårligere med pasienter som innlegges  
i helgene. Det har blitt hevdet at 11 000 dør årlig i Storbritannia på grunn av dårlig  
bemanning i helgene. 

Av adm.dir. Stig Slørdahl, Helse Midt-Norge RHF››

RHF-SPALTEN
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akutt hjerneslag-diagnoser og med 
minst 100 i hver DRG-gruppe. Her  
var det fortsatt økt dødelighet med  
12 prosent ved innleggelse på fridag, 
men fortsatt færre som var innlagt 
lørdag og søndag. Disse dataene ana-
lyserte vi også på innleggelsestidspunkt 
og type sykehus. Det var 18 prosent 
bedre overlevelse ved innleggelse 
 klokken 08-16 enn klokken 22-08 og  
9 prosent bedre enn klokken 16-22.  
Det var ingen signifikant forskjell på 
universitets sykehus og lokalsykehus 
for øvrig.

En interessant undergruppe var  
de diagnosene som ikke viste tegn til 
variasjon mellom ukedagene og med 
minst 500 i hver DRG-gruppe. Her  
var det ingen signifikant forskjell i 30- 
dagers dødelighet. Dette var diagnoser 
relatert til traumer med behov for blant 
annet store ortopediske inngrep, hode-
skader, intoksikasjoner, forgiftninger 
og sepsis. Dette viser at vi  håndterer 
slike tilstander i spesialisthelsetjen-
esten uavhengig av om det er hverdag 
eller helg. Det skyldes nok blant annet 
gode traumeplaner og rutiner for denne 
type akutte inn leggelser. Ved disse 
diagnosene er det heller ikke noe som 
tyder på utsettelse av innleggelse fra 
helsetjenesten eller pasientene.

Derfor er det ingen enkle svar på om 
vi har en weekend-effekt og hvis en 
slik effekt eksisterer om det skyldes 
mindre bemanning og kompetanse i 
helgene. Kanskje har vi i Norge gode 
bakvaktsordninger og god nok be-
manning til å håndtere utfordringene 
med fridager. Vi må likevel gå dypere 
inn i dataene for å kunne trekke sikre 
konklusjoner. Dere som leser Over-
legen har stor betydning for hvordan  
vi klarer å lage gode rutiner og 
systemer som gjør at pasienter som 
trenger øyeblikkelig hjelp-innleggelser 
får den samme gode behandling 
 uavhengig av ukedag, klokkeslett  
eller type sykehus. Vi bør også se på  
hvordan vi kan sikre at pasientene 
kontakter helsetjenesten og blir inn-
lagt når det er behov for å komme til 
sykehus. Det er bekymringsfullt hvis 
det er færre innleggelser med akutt 
 hjerte infarkt og akutt hjerneslag  
på  fri dager.  •

2-delt helsevesen
Selvfølgelig har vi et 2-delt helsevesen. Det har vi alltid hatt. Den ene delen er  
den vi trenger selv, eller jobber i selv, den andre delen er «resten av helsevesenet».

Helsevesenet er 2- delt mellom fagfolk og pasienter. Før var denne delingen 
markant, men helseminister Høie sier han har gitt pasientene mere makt, så 
det er kanskje en mindre tydelig deling her nå?

Vi er 2-delt mellom et offentlig finansiert helsevesen og et privat helsevesen 
finansiert av forsikringsordninger eller den enkeltes lommebok.

Helsevesenet er 2-delt mellom spesialisthelsetjenesten (som igjen er 2-delt 
mellom sykehusene og de privatpraktiserende spesialistene) og primærhelse-
tjenesten. Disse 2 delene har nesten lik tilgang på milliarder, men svært skjev-
delt når det gjelder offentlig fokus på økonomi. I dette kritiske fokuset stikker 
nok sykehusene av med brorparten av oppmerksomheten.

Primærhelsetjenesten er 2-delt i kommunal omsorg mm og fastlegene. 
 Sykehusene er 2-delt i somatikk og psykiatri. Vi er også 2-delt i å være over-
leger og Lis-er. Utdanningskandidatene er 2-delt i å være Lis 1 og resten. Snart 
er de mange-delt i Lis 1 og 2 og 3 og legespesialist. Overlegene er delt i mange 
spesialiteter, mens pasientene har kun 1 kropp, men kanskje mange plager og 
sykdommer, som skal håndteres både i sykehus og kommune, i somatikk og 
psykiatri, av leger og sykepleiere.

Vi er dessverre 2-delt i fagfolk og ledelse, dersom vi har en stedlig ledelse 
da. Vi er nok langt på vei 2-delt i de av oss som jobber i systemet og de som 
styrer oss etter NPM ideologi og tro på at det er bare å organisere bedre.

Men alt i alt så har vi et meget godt og tilnærmet gratis helsevesen,  
med lik tilgang til helsetjenester av god kvalitet (i det store og hele) for alle, 
men kanskje ikke for de som ønsker de aller nyeste og dyreste kreft-
medisinene. De kjemper en legitim kamp for å bedre sine  
livsutsikter, og ære være dem for det, men  
resten er kanskje ikke så dårlig, eller? « Haukugle»



LEDERFORUM: 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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«Norge tilbyr alle innbyggere den beste 
kreftbehandling,» har jeg kunnet slå 
fast. Jeg husker en eldre brystkreft-
pasient fra Gamlebyen, en dame med 
dårlig råd fra en bygård som ikke fikk 
vannklosett før omkring 1970. Hun 
spurte om det virkelig var sant at syke-
huset hadde råd til å gi henne mer 
kreftbehandling? Det kjentes fint å 
kunne forsikre henne om at selvsagt 
hadde vi det! 

Mye har endret seg siden redaksjonen 
i Overlegen (Arild Egge og Arne Refsum) 
og jeg gikk ut av doktorskolen i 1988. 
Vi har opplevd medisinske og tekno-
logiske gjennombrudd som gjør det 
tidligere medisinsk umulige mulig. 
Men nyvinningene koster, og kostnad-
ene stiger raskere enn inntektene i den 
offentlig finansierte helsetjenesten. 
Samtidig møter pasientene, som nå 
heter brukere og har fått formaliserte 
rettigheter, helsetjenesten med høyere 
forventninger enn tidligere. Til 
sammen setter dette den nasjonale 
målsettingen om å gi gode og like-
verdige helsetjenester til alle som 
 t renger det, når de trenger det, under 
press. 

I internasjonal sammenheng regnes 
fortsatt norsk helsevesen for å være 
blant de beste i verden. The Lancet 

publiserte nylig en artikkel der Norge 
ble rangert som nummer fem av 195 
land når det gjelder tilgjengelighet og 
kvalitet på helsetjenestene (1). Bare 
Andorra, Island, Sveits og Sverige lå 
høyere på listen. God ranking til tross, 
er det ting som kan tyde på at befolk-
ningen ikke er like overbevist om kvali-
teten og tilgjengeligheten på tjenestene 
våre som tidligere. I sommer viste 
spørreundersøkelsen «Helsepolitisk 

barometer» at seks av ti nordmenn 
mente at personlig økonomi har betyd-
ning for kvaliteten på behandlingen i 
det offentlige helsevesenet. Bare litt 
over en tredjedel var sikre på at de ville 
få behandling med de beste medisinene 
dersom de skulle få kreft. Videre har 
antall nordmenn med privat helse-
forsikring steget fra 50 000 i 2004 til 
over 500 000 i 2017. De fleste av disse er 
forsikret gjennom kollektive ordninger 

Lederrefleksjoner

- En helsetjeneste der graset  
fortsetter å være like grønt for æille

Av Administrerende direktør Tone Ikdahl, Lovisenberg Diakonale sykehus››

Helt siden studietiden har jeg vært stolt av å være en del av den offentlige norske 
 helsetjenesten. Jeg har frydet meg over å kunne fortelle amerikanske onkologikolleger  
om hvordan «Jørgen Hattemaker» og «Kong Salomo» sitter side om side på venterommet  
på Kreftsenteret på Ullevål.
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på arbeidsplassen. Det gir grunn til 
bekymring dersom befolkningen ikke 
lenger føler seg trygge på at de vil få 
nødvendig helsehjelp dersom de blir 
alvorlig syke.     

I valgkampen har det vært satt søkelys 
på nettopp den økende etterspørselen 
etter private helseforsikringer og på 
utfordringer knyttet til tilgjengelig-
heten på nye, kostbare medikamenter. 
Det har blitt spurt om vi er på vei mot 
et todelt helsevesen. Jeg tror de fleste 
av oss er av den oppfatning at vi alle-
rede er der. Det viktige på nåværende 
tidspunkt er hvordan et todelt norsk 
helsevesen vil utvikle seg videre, og i 
hvilken grad vi som er fagfolk og ledere 
kan være med på å påvirke denne 
 utviklingen i en gunstig retning.  

Hvilken utvikling er det vi er redd 
for? På den andre siden av Atlanteren 
har vi sett resultatet av et i helsesystem 
der pasienter som kan vise fram «gull-
kort» ved innsjekking i sykehuset blir 
oppgradert til bedre service og mer 
omfattende utredning og behandling 
enn pasienter på «økonomiklasse». 
Men mest behandling betyr ikke nød-
vendigvis best behandling, og i et 
 helsesystem som det amerikanske der 
penger utgjør en viktig driver, øker 
faren for overbehandling. USA bruker 
en større andel av sitt brutto nasjonal-
produkt til helse enn noe annet land 
(17 % mot Norges 10 %). Også dersom 
en bare vurderer den statlige delen av 
regningen bruker USA mer på helse 
per innbygger enn resten av verden. 
Det er et tankekors at USA til tross for 
dette har 33 millioner fattige uten helse - 

forsikring som bare har rett til et 
 minimum av behandling dersom de 
blir akutt eller alvorlig syke. 

Det gir grunn til bekymring dersom 
fremveksten av en todelt helsetjeneste 
i Norge fører til overbehandling, økte 
kostnader og større forskjeller i helse-
tilbudet. Så langt har imidlertid ikke 
det kommersielle helsetilbudet vi har 
sett i Norge gitt grunn til å tro at vi er 
på vei mot amerikanske tilstander. De 
private kommersielle sykehusene her 
til lands har i stor grad bygget opp sitt 
tilbud rundt elektiv behandling av ikke 
veldig kompliserte tilstander, finansiert 
av det offentlige etter anbudsrunder.  
På mange måter fungerer det kommer-
sielle helsetilbudet som et supplement 
til det offentlige. Det ville imidlertid 
være grunn til bekymring dersom så 
mye av fellesskapets ressurser går til å 
kjøpe kommersielle helsetjenester at 
det blir merkbart mindre igjen til de 
offentlige sykehusene. Offentlig helse-
tjeneste bærer ansvaret for viktige 
funksjoner som akuttberedskap og 
behandling av pasienter med diffuse, 
kroniske og sammensatte tilstander,  
og har også ansvaret for å utvikle 
medisinen videre gjennom forskning 
og utdanning av fremtidens helsear-
beidere. Disse viktige kjerneoppgavene 
må prioriteres.    

Stigende kostnader knyttet til nye 
behandlingsmuligheter fører til et 
økende gap mellom faglige ambisjons-
nivå og sykehusenes økonomiske ram-
mer. Følgen av dette er at den offentlig 
finansierte helsetjenesten ikke alltid 
kan fortsette å tilby alt til alle. Sam-

funnets ressurser må brukes der de 
gjør mest nytte for seg. En del helse-
tjenester kan eller bør ikke dekkes av 
fellesskapet. Vi blir nødt til å lære oss  
å prioritere.      

Helseøkonomen David Cutler fra 
Harvard, en av Obamas rådgivere, har 
uttalt at selv om myndigheter, helse-
forsikringsselskap og sykehus må for-
holde seg til at ressursene er knappe, 
bør den enkelte lege ikke settes i en 
situasjon der han eller hun må avslå 
behandling av enkeltpasienter av 
 økonomiske grunner. Kloke ord. Den 
offentlig finansierte helsetjenesten bør 
organisere seg slik at beslutningene 
blir mest mulig like og basert på 
 systematisk gjennomgang av effekt  
og kostnad. Systemet med beslutnings-
forum og underliggende instanser ble 
opprettet som et forsøk på å redusere 
forskjellsbehandling og todeling. Vi 
bør slutte opp om dette.   

Hva vet vi om det fremtidige helse-
tilbudet for «Kong Salomo» og «Jørgen 
Hattemaker»? Det grunn til å forvente 
at vi vil gå mot en tydeligere todeling 
av helsevesenet også i Norge. Fagfolk 
og ledere må samarbeide om å opprett-
holde og videreutvikle et sunt og sterkt 
offentlig tilbud med målsetting om at 
tilbudet, eller graset om du vil, fortsatt 
skal være like grønt for alle.  •

Referanser:
1. Lancet 2017; 390: 231-266.

   «Fagfolk og ledere må samarbeide om å opprettholde  
             og videreutvikle et sunt og sterkt offentlig  
tilbud med målsetting om at tilbudet, eller graset  
         om du vil, fortsatt skal være like grønt for alle»



Intervju med avtroppende Of-styremedlemmer

Du går ut av Ofs styre 
- hva tenker du er det 
viktigste styret har oppnådd 
eller arbeidet med i din 
periode?

Hvilke ambisjoner hadde 
du da du tok fatt på 
dette vervet? Fikk du 
innfridd noen? 

Hva tenker du er den 
største utfordringen for 
Of og Legeforeningen 
fremover?

Som et aktivt forenings-
medlem skal du kanskje 
ta fatt på andre oppgaver, 
eller er din tid i foreningen 
over?
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TURID J. THUNE

ALBERT BOLSTAD
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Som avtroppende Of-styremedlem vil vi jo ha  
et tilbakeblikk. Styret har arbeidd med mange 
viktige saker og har teke initiativ til viktige 
 utgreiingar, m.a. om helseføretaksmodellen  
og alternative modellar for organisering av 
 spesialisthelsetenesta. Førebuingane til tariff-
forhandlingane og den langvarige streika i 2016 
er kanskje det som står att som det viktigaste i 
styreperioden.

Eg hadde lita tid til å førebu meg på styrevervet, 
så eg hadde ingen spesielle ambisjonar før eg 
vart vald inn i styret. Eg har prøvd å setje meg 
grundig inn i alle sakene styret har hatt til hand-
saming og har komme med innspel der det har 
vore aktuelt. Som tidlegare leiar for ein fag-
medisinsk foreining har eg hatt spesielt fokus  
på spesialist- og etterutdanning, og eg sette stor 
pris på å vere styret sin representant i gruppa 
som  utarbeidde forslag til innhald i den vedtekne 
obligatoriske etterutdanninga for spesialistar. 

Eg trur det kan bli tøffe tak i tarifforhandlingane 
framover. Kampen om arbeidstid og kollektiv 
forhandlingsrett er nok ikkje over.

Etter 1. september går eg også av som avdelings-
tillitsvald, men eg blir ikkje heilt borte frå 
foreningen. Eg er vald inn i Of sin valkomité  
og blir nok å sjå både på tariffkurs og årsmøte  
i åra som kjem. I tillegg har eg takka ja til 
 representerer hudfaget i UEMS.  •

Sykehuslegenes arbeidstidsbestemmelser og 
kollektive vern har vært under press i denne 
perioden. Overlegeforeningen, Yngre legers 
forening  og Legeforeningen som helhet 
kjempet hard, blant annet gjennom en viktig 
streik høsten 2016, for å unngå en dramatisk 
forverret arbeidssituasjon. Denne kampen vil 
fortsatt være viktig. 

Jeg har vært opptatt av faglighet og kvalitet i pasientbehandlingen og  
er godt fornøyd med at Overlegeforeningen så tydelig har prioritert 
dette også i sitt politiske arbeid.  Tilfredsstillende arbeidsmiljø er en 
forutsetting for god pasientbehandling og legenes trivsel er avhengig  
av å  kunne tilby pasientene førsteklasses helsetjenester. 

Helsevesenet står overfor betydelige endringer også teknologisk. Over-
legeforeningen har medlemmer som jobber i offentlig sektor, ved privat- 
ideelle sykehus, og i den kommersielle delen av helsevesenet. Overlege-
foreningen her derfor et godt utgangspunkt for å bidra konstruktiv med 
løsninger slik at Norge får et helsevesen ligger tett opp til det aller beste 
rent faglig, men som også ivaretar de aller svakeste pasientgruppene. 
Helsetilbudet til de aller fleste av oss er godt i Norge, og vi har om-
fattende lovbestemte rettigheter. Samtidig har de mest ressurssvake 
pasientene, lett for å falle utenfor. Overlegeforeningen bør etter min 
mening jobbe for en bedre balanse mellom private og offentlige løsninger 
i helsevesenet.

Min periode som tillitsvalgt i Overlegeforeningens, er over for denne 
gang. Det har vært noe av det mest interessante og lærerike jeg har  
vært med på, og jeg er ikke fremmed for å komme tilbake for fornyet 
innsats om noen år. Den profesjonalitet, kollegialitet og høye etiske 
standard blant legeforeningens tillitsvalgte og medarbeidere, skaper 
inspirasjon til fortsatt frivillighetsarbeid.  I tillegg min kliniske stilling 
som overlege ved Alderspsykiatrisk avdeling ved Diakonhjemmet syke-
hus, vil jeg de nærmeste årene engasjere meg både partipolitisk og 
tverrpolitisk. Det er ingen hemmelighet at jeg er høyremann med  
sterkt engasjement for forsvarssaken. Verdensituasjonen blir stadig 
vanskeligere å forutsi. Slik jeg ser det,  er et styrket  forsvar viktig for  
å sikre fred og frihet for landet vårt. Helsevesenet har en viktig rolle i 
totalforsvaret.  •



Intervju med nyvalgte Of-styremedlemmer

Kort om din bakgrunn  
og tidligere forenings - 
er faringer.

Hva er din motivasjon for 
å ta på deg en periode i 
Overlegeforeningens 
styre? 

Har du et særlig område 
du ønsker å jobbe med
i din periode?

Velg ett tema du tror 
kommer til å bli sentralt i 
den kommende perioden!
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GEIR ARNE SUNDE

STÅLE CLEMENTSEN
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Jeg var ferdig på medisinstudiet 
i 2004 og startet da i turnus på 
Akershus universitetssykehus, 
med påfølgende distriktsturnus i 
Selbu, Sør-Trøndelag. Jeg dro så 
tilbake til Ahus og jobbet en periode 
på skadelegevakten før jeg begynte 
som Lis-lege på ortopeden. Her har 
jeg vært stort sett sammenhengende siden. Imidlertid er 
det å jobbe på sykehus som står mitt hjerte nærmest, og 
ikke minst iblandet den evigvarende kampen for en bedre 
arbeidshverdag for våre kollegaer. Jeg startet tidlig å ha 
meninger om organiseringen på avdelingen, og ble raskt 
rekruttert som tillitsvalgt for Lis-legene. Dette var omtrent 
da Ahus flyttet inn i nytt sykehus, og man kan vel forsiktig 
si at de siste 10 årene på sykehuset har vært turbulente og 
gitt alle legene utfordrende hverdager. Etter noen år fikk 
jeg den glede å bli foretakstillitsvalgt for Ylf, og selv om jeg 
ikke hadde den jobben mer enn et par år hadde jeg den 
lenge nok til å se endel direktører komme og gå. Nå har jeg 
i over ett år vært FTV for overlegene, og håper det i frem-
tiden vil bli noe mindre turbulens.

Det er med stor glede jeg tar på meg vervet i Overlegefore- 
n ingens styre. Det er spennende å få et innblikk i hvordan 
situasjonen er rundt om i hele landet, samt å få være med  
å påvirke i en positiv retning utdanning, lønn og arbeids-
forhold til overleger fremover.

Et område som er veldig viktig for meg er å få til et godt 
samarbeid mellom gode lokale ledere og deres overleger, 
slik at arbeidshverdagen blir bedre organisert. 

Etter at fjorårets streik endte slik den gjorde er det naturlig 
at neste års forhandlinger blir spennende. Vil vi møte 
 større forståelse for at kollektivt vern er viktig, eller må  
vi ta kampen videre? Vi får se. Ellers er det et stortingsvalg 
som vil påvirke hvordan helsevesenet skal utvikle seg, og  
vi i styret skal jobbe for at våre synspunkter tas med når 
avgjørelsen faller.  •

Jeg er anestesilege, har tidligere arbeidet 
på Sørlandet Sykehus (Arendal), og de 

siste 14 årene på Haukeland Universitetssyke-
hus. Erfaring fra studentpolitikk (Fakultetsrådet), 

fra Ylf som avdelings-TV og hovedtillitsvalgt (Arendal), fra  
Of som klinikktillitsvalgt og foretakstillitsvalgt (Haukeland), 
fra styret i Helse-Bergen, fra Landsrådet og fra Landsstyret.  

Jeg er ydmyk i forhold til oppgaven, og min motivasjon er å 
jobbe for at vi får en positiv utvikling av tariffavtalene og 
samarbeidsklimaet mellom arbeidsgiver og Legeforeningen. 

De viktigste oppgavene vi skal jobbe med neste periode er 
bestemt av Landsrådet vårt i prinsipp- og arbeidsprogrammet. 
Utover dette er områdene kommunikasjon og ledelse viktige. 
Selv om dette ikke er situasjonen på alle sykehus, så snakker 
ledelsen og Legeforeningen godt sammen på mange sykehus. 
Dette samarbeidet må vi bevare og utvikle, og jeg tror at en  
god og regelmessig dialog mellom Legeforeningen og avdeling/ 
sykehus-ledelse kan gi gode resultat på sikt. Det handler om å 
bygge gode relasjoner i fredstid som vi kan bruke i krigstid. 

Jeg tror også det er viktig å arbeide for et godt skolert 
korps av tillitsvalgte, og få tillitsvalgte som er motiverte for  
å stå i arbeidet for medlemmene over tid. Her tror jeg vi kan 
lære av de andre store forbundene, som kanskje er bedre til  
å rekruttere og beholde flinke tillitsvalgte over tid. Den 
 profesjonelle part sitter jo alltid på motsatt side av bordet. 

Videre tror jeg det er viktig å gjøre lederstillinger mer  
attraktive for overleger. Dette er også viktig for legegruppen 
som ansatte. Samtidig bør vi tillitsvalgte utøve partssamar-
beidet mot våre ledere på en klok måte. Vi vil at våre kolleger 
skal velge ledelse, men vi ønsker ikke at de skal velge bort 
Legeforeningen.

Jeg tror samarbeidet Ylf - Of kommer til å bli mer sentralt,  
da vi oftere og oftere utfordrer sykehusledelsen sammen på 
saker med felles mål.  •



OVERLEGEN 3-201740

Sakene der et medlem står i fare  
for å miste jobb og inntekt fordi 

arbeidsgiver mener vedkommende ikke 
presterer godt nok på jobb, er blant de 
vanskeligste vi i Legeforeningen må 
håndtere. Ofte reiser sakene kompli-
serte rettslige og bevismessige pro-
blemstillinger, og ofte er det (svært) 
mye følelser involvert. 

For den aktuelle legen vil det som 
regel oppleves som tungt og tøft å stå i 
en prosess der det blir reist kritikk mot 
vedkommendes arbeidsutførelse, ikke 
minst dersom det fra arbeidsgiver også 
blir truet med oppsigelse. Belastningen 
blir særlig stor dersom det også er reist 
tilsynssak mot legen.

Rettslig utgangspunkt:  
Arbeidsprestasjonene må ligger 
 betydelig under det normale
Etter norsk rett skal det likevel mye  
til før en oppsigelse vil være «saklig 
begrunnet i arbeidstakers forhold», 
som er terskelen som settes i arbeids-
miljøloven § 15-7. I henhold til om-
fattende rettspraksis på området må 
den ansattes arbeidsprestasjoner ligge 
betydelig under de krav arbeidsgiver 
med rimelighet kan stille, før en opp-
sigelse begrunnet i mangelfull arbeids-
utførelse og faglig dugelighet vil være 
saklig. Med andre ord er det ikke til-

strekkelig at arbeidsgiver kan finne 
andre personer som kan gjøre jobben 
bedre, og det er heller ikke tilstrekkelig 
at den ansatte ikke lever helt opp til 
arbeidsgivers forventninger.

Ved vurderingen av nivået på den 
ansattes arbeid, må det tas utgangs-
punkt i de kravene som følger med 
stillingen i henhold til arbeidsavtalen 
og utlysningstekst, samt normer, 
 praksis,  sedvane og utviklingstrekk i 
den  aktuelle bransjen. Videre vil det 
stilles høyere krav til ansatte med 
 lenger erfaring og til ansatte i over-
ordnede eller ledende stillinger,  
typisk en  overlege, enn til ansatte i  
mer underordnede stillinger, typisk  
en turnus-  eller LIS-lege. Hvilke krav 
arbeidsgiver «med rimelighet kan 
 stille» må derfor vurderes konkret, 
ikke bare for hver enkelt stilling,  
men også for hver  enkelt ansatt. 

Et sentralt vurderingsmoment vil 
være om den ansatte har fått nødvendig 
opplæring og informasjon om kravene 
som følger med stillingen, samt om 

arbeidsgiver har gitt den ansatte anled-
ning til å forbedre seg dersom arbeids-
prestasjonene vurderes som ikke til-
fredsstillende. Oppfølging og tilbake - 
meldinger er her to nøkkelord. Dersom 
en ansatt i lengre tid har prestert 
betyd elig under forventning, uten at 
arbeidsgiver har tatt dette opp med 
vedkommende, kan det heller ikke 
forventes at den ansatte skal forbedre 
seg. Ofte vil det da kunne legges til 
grunn, eller i det minste anføres med 
en viss tyngde, at arbeidsgiver gjennom 
passivitet har akseptert nivået på den 
ansattes arbeidsprestasjoner.

Samfunnsutviklingen vil også spille 
inn i vurderingen. Innenfor de fleste 
bransjer, herunder helse-/sykehus-
sektoren, vil man oppleve at tekno-
logisk og vitenskapelig utvikling samt 
innføring av nye arbeidsmetoder 
 medfører endrede krav og forventninger 
til en stilling. Dette er naturlig, og noe 
man som arbeidstaker må akseptere og 
forholde seg til. Sagt med andre ord vil 
man som ansatt være forpliktet til å 

Av Jørgen Hiim Stålhane, juridisk rådgiver i Overlegeforeningen

Mangelfulle arbeidsprestasjoner kan i verste fall gi  
arbeidsgiver grunnlag for oppsigelse av arbeidstaker.  
Terskelen for når en oppsigelse er saklig begrunnet er  
imidlertid høy, og det stilles betydelige krav til både  
arbeidsgivers dokumentasjon og saksbehandling. 

Når ansatte ikke presterer 

››

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

   «I flere av sakene der arbeidsgiver truer en lege med 
oppsigelse grunnet mangelfulle arbeidsprestasjoner,  
         ser vi at det også er reist tilsynssak mot legen»
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vedlikeholde kunnskap og ferdigheter 
samt holde seg oppdatert på utviklingen 
innenfor eget fagområde. Dette er 
særlig relevant for leger.

Etter omstendighetene kan manglende 
oppfyllelse av endrede krav gi arbeids-
giver saklig grunn til oppsigelse av en 
ansatt som tidligere har prestert på et 
tilfredsstillende nivå. I slike tilfeller 
taler likevel rimelighetshensyn for at 
arbeidsgivers tilretteleggings- og opp-
følgingsplikt går særlig langt, og at 
andre tiltak som omskolering og om-

plassering bør forsøkes før en eventuell 
oppsigelsesprosess iverksettes. Etter-
som slike saker gjerne omfatter eldre 
ansatte med lang fartstid i en virksom-
het, vil også betydningen av ansienni-
tet spille inn ved vurderingen av om en 
oppsigelse vil være saklig.

Tilsynssak og oppsigelse
I flere av sakene der arbeidsgiver truer 
en lege med oppsigelse grunnet mangel - 
fulle arbeidsprestasjoner, ser vi at det 
også er reist tilsynssak mot legen. Dette 

kan skyldes at det er tilsynssaken som 
har gjort arbeidsgiver oppmerksom  
på manglene ved legens arbeidspresta-
sjoner, men også at det er arbeidsgiver 
selv som har varslet tilsynsmyndig-
hetene om en lege man mener ikke 
leverer i henhold til forsvarlighets-
kravet i helsepersonelloven.

Det er imidlertid viktig å huske at 
det her er snakk om to forskjellige 
vurderinger som skal gjøres ut fra to 
ulike regelverk. Det er derfor ingen 
automatikk i at en tilsynssak og even-
tuelt vedtak om eksempelvis suspen-
sjon av autorisasjon/lisens gir arbeids-
giver grunnlag for oppsigelse. Opp- 
sigelsesspørsmålet må vurderes konkret 
opp mot saklighetskravet i arbeidsmiljø- 
loven. Ofte kan det i slike saker også 
være mulig å få til løsninger med om-
plassering e.l., slik at den ansatte ikke 
mister jobben selv om vedkommende 
ikke lenger kan jobbe som lege.   

Betydningen av avtalt prøvetid
Ved de fleste nyansettelser, også av 
leger, avtales det gjerne en bestemt 
prøvetid, som ikke kan være lenger enn 
6 måneder. I prøvetiden er terskelen 
for saklige oppsigelser noe lavere, 
 nettopp fordi arbeidsgiver skal ha 
 mulighet til å avslutte arbeidsforholdet 
som følge av den ansattes «tilpasning 
til arbeidet, faglige dyktighet eller 
pålitelighet», for å bruke begrepene i 
prøvetidsbestemmelsen i arbeidsmiljø-
loven § 15-6. Høyesterett har i flere 
saker uttalt at terskelen er «noe – ikke 
helt ubetydelig – lavere enn det som 
ellers gjelder», jf. bl.a. Rt. 2003 s. 1071, 
som gjaldt oppsigelse av daglig leder i 
prøvetid. 

For en arbeidsgiver er det derfor 
viktig å bruke prøvetiden til å kartlegge 
og vurdere den ansattes kompetanse 
og kvalifikasjoner samt kvaliteten på 
arbeidsutførelsen. Når prøvetiden er 
utløpt er det vanskeligere å vinne frem 
med en påstand om at den ansatte ikke 
leverer i henhold til forventning, særlig 
dersom dette var noe som kunne og 
burde vært avdekket under prøvetiden.

Vår erfaring er imidlertid at det er 
svært varierende hvor bevisst forhold 
arbeidsgivere har til prøvetiden. 
 Manglende «bruk» av prøvetiden er noe 
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det er naturlig å bruke som argument 
mot arbeidsgiver i en oppsigelsestvist.

Bruk av advarsler 
Generelt gjelder det ikke et absolutt 
krav om at arbeidsgiver i forkant av en 
oppsigelse har gitt den ansatte én eller 
flere advarsler. Ved oppsigelser be-
grunnet i mangelfulle arbeidspresta-
sjoner vil det imidlertid, som ledd i 
arbeidsgivers oppfølgings- og veiled-
ningsplikt, være naturlig å forvente at 
den ansatte mottar en eller annen form 
for tydelig skriftlig tilbakemelding før 
det iverksettes en oppsigelsesprosess. 

En slik tilbakemelding bør være klar 
på hvilke krav som følger med den 
ansattes stilling, hvordan den ansattes 
arbeidsprestasjoner vurderes, og hvilke 
konsekvenser det kan få dersom ar-
beidsprestasjonene ikke forbedres. 
Noen formkrav gjelder likevel ikke.

Når det gjelder bruk av advarsler er 
det for øvrig grunn til å være oppmerk-
som på at dette «binder» arbeidsgiver,  
i den forstand at det må inntre nye 
kritikkverdige forhold før arbeidsgiver 
kan gå til oppsigelse. Arbeidsgiver kan 
derfor ikke ombestemme seg og gå til 
oppsigelse på grunn av de samme for-
holdene det allerede er gitt en advarsel 
for. Tvert imot må arbeidsgiver etter en 
advarsel gi den ansatte tid og anled-
ning til å forbedre seg.

Arbeidsgiver har bevisbyrden
Arbeidsgiver har bevisbyrden for de 
faktiske forholdene som danner grunn-
laget for en eventuell oppsigelse. Dersom 
arbeidsgiver påstår at den ansattes 
arbeidsprestasjoner er «betydelig 
 under de krav arbeidsgiver med 
 rimelighet kan stille», må derfor denne 
påstanden kunne sannsynliggjøres.

Fra et arbeidsgiverståsted er det av 
den grunn helt avgjørende å kunne 
dokumentere at den ansatte både 
presterer betydelig under forventning, 
og at den ansatte har fått nødvendig 
opplæring, veiledning og oppfølging 
underveis i arbeidsforholdet. 

Advarsler, møtereferater og andre 
skriftlige tilbakemeldinger, samt ut-
talelser fra ledere og kolleger, vil her 
være eksempler på bevis arbeidsgiver 
bør kunne vise til.

Krav til drøftelser før oppsigelse
Før en arbeidsgiver går til oppsigelse 
av en ansatt skal det i henhold til 
 arbeidsmiljøloven § 15-1 avholdes et 
såkalt drøftingsmøte, der den ansatte 
har rett til å være bistått av tillitsvalgt 
eller annen rådgiver. Formålet med 
drøftingsmøtet er å gi partene mulig-
het til å diskutere grunnlaget for en 
eventuell oppsigelse, før det fattes en 
endelig beslutning. 

I enkelte saker opplever vi i Lege-
foreningen at arbeidsgivere enten ikke 
avholder drøftingsmøter overhodet, 
eller at beslutningen om oppsigelse 
reelt sett er tatt før drøftingsmøtet 
avholdes. Dette er klare saksbehand-
lingsfeil som vil kunne virke inn på en 
domstols vurdering av om oppsigelsen 
var saklig begrunnet. 

Gjennomgående stiller domstolene 
seg også kritiske til arbeidsgivere som 
ikke tar seg bryet med å gjennomføre 
en grundig og ryddig prosess når det 
gjelder så alvorlige spørsmål som hvor 
vidt en ansatt skal beholde jobben. 
Dette gjelder ikke minst der en opp-
sigelse er begrunnet i mangelfulle 
arbeidsprestasjoner, ettersom behovet 
for kommunikasjon mellom partene  
og arbeidstakers behov for imøtegåelse 
gjør seg særlig gjeldende i slike saker. 

Det er likevel verdt å merke seg at 
mangel på drøftingsmøte ikke automa-
tisk fører til at oppsigelsen er usaklig. 
Dersom det er en rimelig mulighet for 
at oppsigelse ikke ville blitt gitt dersom 
drøftingsmøtet hadde vært avholdt, vil 
imidlertid domstolene normalt sette 
oppsigelsen til side.

Forhandlinger, søksmål  
og retten til å stå i stilling
Ansatte som mener at en oppsigelse  
er gitt på usaklig grunnlag, kan både 
kreve forhandlinger med arbeidsgiver 
og gå til søksmål. Dette må imidlertid 
skje innenfor de frister arbeidsmiljø-
loven oppstiller. Oversittelse av fristen 
vil kunne medføre at retten til å kreve 
forhandlinger og ta ut søksmål går tapt. 

Formålet med forhandlinger vil være 
å forsøke å komme frem til en minnelig 
løsning der arbeidsgiver enten trekker 
oppsigelsen, eller partene kommer 
frem til en annen ordning som løser 

saken. Det siste vil typisk være enighet 
om en sluttpakke i en eller annen form. 

Dersom partene ikke kommer til 
enighet gjennom forhandlinger må den 
ansatte eventuelt gå til søksmål for å få 
oppsigelsen satt til side som ugyldig. 
Alternativt kan det også fremmes et rent 
erstatningssøksmål der den ansatte kun 
krever økonomisk kompensasjon for 
økonomisk og ikke-økonomisk skade.   

En del av det sterke vernet arbeids-
takere i Norge har mot usaklige opp-
sigelser, innebærer at arbeidstaker  
som hovedregel har rett til å fortsette  
i stillingen og motta lønn, også utover 
oppsigelsestiden, dersom arbeidstaker 
innenfor lovens frister krever forhand-
linger og tar ut søksmål. Denne retten 
er ofte et veldig godt forhandlingskort, 
da arbeidsgiver som regel er lite inter-
essert i å beholde en oppsagt ansatt 
utover oppsigelsestiden mens tvisten 
pågår. Retten til å stå i stilling gjelder 
derimot ikke ved oppsigelser i prøve-
tiden.

Bistand fra Legeforeningen
Medlemmer som står i fare for å miste 
jobben grunnet mangelfulle arbeids-
prestasjoner anbefales både å ta kon-
takt med tillitsvalgte og med juridisk 
avdeling i Legeforeningen for bistand. 
I slike prosesser er det ofte helt av-
gjørende at medlemmet ikke står alene, 
både fordi styrkeforholdet mellom 
partene ofte vil være skjevt, men også 
fordi det er viktig at den ansatte har 
oversikt over og forholder seg til de 
prosessreglene som gjelder, herunder 
søksmålsfristene. 

Tillitsvalgte og rådgivere fra juridisk 
avdeling vil som regel også ha bedre 
forutsetninger for å vurdere kvaliteten 
på arbeidsgivers prosess og saksbe-
handling samt holdbarheten av grunn-
laget for oppsigelsen. Legeforeningens 
bistand er gratis.  •
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Sykehuskonflikten handlet først og 
fremst om forutsetningene for et 

fortsatt sentralt og omfattende unntak 
fra arbeidstidsbestemmelsene i arbeids - 
miljøloven. Legeforeningen satte som 
betingelse for ny avtale om unntak at 
den langvarige praksisen om rullerende 
arbeidsplaner skulle presiseres som 
grunnlag for unntaket.

Som kjent ble streiken avviklet som 
følge av tvungen lønnsnemnd. 
Rikslønnsnemnda fastsatte en tariff-
avtale som videreførte de omfattende 
arbeidstidsunntakene i strid med 
 Akademikernes krav. 

Blir dette stående, er realiteten at en 
fagforening risikerer aldri å komme ut 
av et slikt unntak. En arbeidsgiver kan 
blokkere fagforeningens betingelser for 
å gi nytt unntak gjennom konsekvent å 
kreve forlenget gjeldende avtaletekst. 

Da blir resultatet mekling og konflikt. 
Innen helsetjenesten vil konflikten 

før eller siden ende med lønnsnemnd, 
særlig tatt i betraktning Spekters 
 praksis for å ikke søke dispensasjon  
og myndighetenes (lave) terskel for å 
kreve tvungen lønnsnemnd. For en 
arbeidstakerforening som Legeforen-
ingen fjernes da forutsetningene for  
å kunne ta et slikt ansvar på med-
lemmenes vegne. Det er etter vår 
 oppfatning i strid med både norsk  
lov og internasjonale forpliktelser.   

Dette er kjernen i saken som skal 
opp for Arbeidsretten i uke 40. Mens 
mange drar til fjells på høstferie er det 
satt av fire dager til rettslig prøving  
av tariffavtalens gyldighet i Arbeids-
retten. Det er Akademikerne og 
 Spekter som er parter i konflikten, da 
overenskomsten gjelder mellom disse. 

Advokat Christopher Hansteen, en svært 
erfaren arbeidsrettsadvokat i advokat-
firmaet Grette, prosederer saken på 
 vegne av Akademikerne/ Legeforeningen. 

Spørsmålet som skal prøves i denne 
saken har ikke vært behandlet av 
 Arbeidsretten tidligere.  Det er natur-
ligvis knyttet stor spenning til avgjør-
elsen. Arbeidsrettens avgjørelse er 
endelig og kan ikke ankes. 

Arbeidsretten er imidlertid ikke 
eneste mulighet for prøving av spørs-
målet. Også prøving for ordinære 
 nasjonale domstoler, samt internasjonale 
domstoler som EFTA- domstolen og 
menneskerettsdomstolen (EMD) vil 
være aktuelt dersom saken for  Arbeids- 
retten ikke fører frem, eller løses på 
annen måte.  •

I uke 40 skal Arbeidsretten ta stilling til om Rikslønnsnemnda hadde  
adgang til å videreføre legenes vide unntak fra arbeidsmiljølovens  
regler om arbeidstid.

Sykehuskonfliktens 
kjerne for Arbeidsretten

Av Lars Duvaland, avd.dir. Jus og arbeidsliv››

Norsk Radiologisk forening
Norsk Helseatlas viser en stor variasjon i bruken av helsetjenester her i landet og tema for denne utgaven er Et todelt helse-
vesen. En betydelig vekst i privat helseforsikring og fremvekst av private kommersielle tilbud for diagnostikk og behandling 
skaper flere utfordringer: Medfører tilbud etterspørsel? Leder det til overdiagnostisering og overbehandling? Ens praksis? 

Norsk Radiologisk forening har sendt oss et konkret resultat av et initiativ de har tatt til å nedfelle felles retningslinjer for 
billeddiagnostikk  i form av en Veileder. I dette faget kommer det allerede inn elektronisk billedtolkning som presser på og 
kan gjøre virksomheten mer kostnadseffektiv. denne utviklingen kommer i flere fag, men NRF har altså her forsøkt å være i 
forkant ved å nedfelle krav og standarder.                                                                                                         Arild Egge/red
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Vi anbefaler å ta en titt på resultatet som er lagt ut i sin helhet på denne lenken: 
https://legeforeningen.no/yf/overlegeforeningen/Nyheter/2017/Likere-og-riktigere-bruk-av-bildediagnostikk/
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Styret i de regionale helseforetakene 
og helseforetakene består av eier-

oppnevnte styremedlemmer og styre-
medlemmer som er valgt av og blant  
de ansatte («ansattvalgte styremedlem-
mer»). Dette er nærmere regulert i 
helseforetaksloven. De ansattvalgte 
styremedlemmene har samme rettig-
heter og plikter som de styremedlem-
mene som er valgt av eier. 

Det kan imidlertid fastsettes i fore-
takenes vedtekter at de ansattvalgte 
styremedlemmene ikke deltar i be-
handlingen av saker som gjelder  arbeids- 
givers forberedelse til forhandlinger 
med arbeidstakere, arbeidskonflikter, 
rettstvister med arbeidstakerorganisa-
sjoner eller oppsigelse av tariffavtaler.

Antall og varighet 
De ansatte har en ubetinget rett og plikt 
til å være representert i det regionale 
helseforetakets styre, uansett antall 
ansatte. Inntil en tredjedel, og minst to 
av styrets medlemmer med varamed-
lemmer, skal velges av og blant de 
 ansatte i det regionale helseforetaket 
og de underliggende helseforetakene. 

I helseforetak som har flere enn  
30 ansatte, kan et flertall av de ansatte 
kreve at inntil en tredjedel og minst to 
av styrets medlemmer med varamed-
lemmer velges av og blant de ansatte. 
Hvis helseforetaket har flere enn 200 
ansatte, skal de ansatte velge ett styre-
medlem og varamedlem i tillegg til 
dette – det vil si til sammen tre styre-
medlemmer. Da skal styret i helsefore-
tak ha minst syv medlemmer. Valget av 
ansattvalgte styrerepresentanter skjer 
etter regler fastsatt i en forskrift. Alle 

som er ansatt i foretaket på valgdagen, 
har stemmerett. Valget skal være hem-
melig og skriftlig. 

Styremedlemmene oppnevnes for  
to år, og kan gjenoppnevnes for flere 
perioder. I foretakets vedtekter kan  
det fastsettes kortere eller lengre tjen-
estetid, likevel ikke lengre enn fire år. 
 Dersom de ansatte ikke har valgt nye 
representanter når valgperioden løper 
ut, fungerer de sittende styremedlem-
mene inntil nye er valgt. 

Styret som kollegium 
Styret har ansvar for en tilfredsstillende 
organisering av foretakets samlede 

virksomhet. Et styre er et såkalt kolle-
gialt organ som treffer beslutninger  
i styremøter. Med kollegialt organ 
 menes blant annet at styrelederen  
ikke har instruksjonsmyndighet over 
styremedlemmene. Det enkelte styre-
medlemmet skal ikke representere 
bestemte interesser eller grupper.   

Utgangspunktet er at alt arbeid  
som innebærer styrearbeid, legges til 
styremøter. Saker som ikke forutsetter   
styre behandling, kan legges til andre 
fora. Dersom det i praksis oppstår tvil, 
må saken legges til et styremøte. Styre-
medlemmene og andre i foretakene må 
også ha anledning til å arbeide utenom 

Ansattvalgte styremedlemmer  
i helseforetak og regionale helseforetak 
Styremedlemmer som er valgt av og blant de ansatte i foretaket,  
har samme rettigheter og plikter som de andre styremedlemmene.  
Her følger en kort oversikt.

›› Av Hege Synne Rahm, 
juridisk rådgiver i Avdeling for jus og arbeidsliv
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styremøtene. Det må blant annet, til en 
viss grad, være adgang til å diskutere 
utfordringer, strategisk arbeid og å 
planlegge. I utgangspunktet er det 
derfor adgang til for eksempel å ha et 
styreseminar. Dersom styret går for 
langt i å forberede en sak i et styrese-
minar, kan dette imidlertid føre til at 
det kun gjenstår å ta den formelle be-
slutningen i et styremøte. Dette vil ikke 
være i samsvar med kravet om åpne 
styremøter, som vi gjennomgår under. 
Selv om ikke alt saksforberedende 
arbeid må gjøres i styremøter, har 
 styret kun formell beslutningskompe-

tanse når saker behandles og protokoll-
føres her. Styreleder må derfor, i sam-
råd med de andre styremedlemmene  
og organisasjonen, vurdere om sakene 
krever behandling i styremøtene.

Åpne styremøter er hovedregel
Styreleder har ansvar for at det av-
holdes styremøter når det er behov for 
det. Det enkelte styremedlemmet har 
rett til å kreve at styrets leder kaller 
styret sammen. 

Hovedregelen er at styremøter i et 
regionalt helseforetak eller helsefore-
tak skal holdes for åpne dører. Åpne 
styremøter er begrunnet i at hensynene 

bak offentlighetsprinsippet må veie 
tungt på arenaer der det treffes beslut-
ninger om forvaltningen av samfunnets 
ressurser og fellesgoder. At møtet holdes 
for åpne dører, innebærer at alle som 
ønsker det, kan være tilstede og over-
høre møtene. Tilhørere har ikke tale-, 
forslags- eller stemmerett. Det er 
 alminnelig adgang til å referere fra 
åpne møter. Styremøter i foretak skal 
være åpne i størst mulig grad, slik at 
allmenheten har mulighet til å få inn-
syn i saksprosessene. 

Lukkede styremøter
Det er enkelte unntak fra hoved-
regelen. Lovens regel om åpne styre-
møter viker for lovbestemt taushets-
plikt. Hvis det foreligger lovbestemt 
taushetsplikt i tilknytning til en sak,  
vil styret ha rett og plikt til å holde  
den delen av møtet som behandler den 
aktuelle saken for lukkede dører. 

Dersom det foreligger et reelt og 
 saklig behov, kan styret vedta å be-
handle en sak for lukkede dører i 
 nærmere bestemte tilfeller:
1.  Av hensyn til personvernet. Perso-

nalsaker skal alltid behandles for 
lukkede dører. Med personalsaker 
menes saker om tilsetting, permisjon, 
oppsigelse, avskjed og andre spørs-
mål som angår enkeltpersoners 
 tjenestemessige forhold. 

2.  Orientering om sak som er på et 
forberedende stadium i saksbehand-
lingen i foretaket. Med forberedende 
stadium menes at saken er i en tidlig 
og lite gjennom arbeidet fase, for 
eksempel når administrasjonen 
gjennomfører faglige, juridiske og 
økonomiske utredninger og vurde-
ringer. Hvis saksbehandlingen har 
kommet så langt at styret skal reali-
tetsvurdere eller ferdigbehandle 
saken i styremøtet, vil saken der imot 
ikke være på et forberedende stadium. 

3.  Informasjon om lovbrudd, saks-
anlegg eller av hensyn til foretakets 
partsstilling i sak for norsk dom stol. 

4.  Av hensyn til forsvarlig gjennom-
føring av økonomi-, lønns- eller 
personalforvaltningen til foretaket. 
Det er et vilkår at den strategiske 
stillingen til foretaket kan svekkes  
i aktuelle eller fremtidige saker. 

5.  Saker som gjelder tilbud og protokoll 
etter regelverket om offentlige an-
skaffelser til valget av leverandør er 
gjort. 

Lukkede dører innebærer at det kun er 
de som har oppgaver i forbindelse med 
behandlingen av den aktuelle saken 
som har anledning til å delta. 

Protokoll
Styret har vedtakskompetanse når mer 
enn halvparten av alle styremedlemmer 
er til stede. Som styrets be slutning 
gjelder det som flertallet av de møtende 
har stemt for, dersom ikke annet er 
fastsatt i vedtektene (såkalt simpelt 
flertall). 

Det skal føres protokoll fra styre  - 
møt ene. Protokollen skal underskrives 
av alle styremedlemmene som er til-
stede. Foretaks møtet, foretakets øver-
ste organ, kan gi bestemmelser om 
protokollering i tillegg til lovens be-
stemmelser. Styremedlem eller daglig 
leder som er uenig i styrets beslutning, 
har rett til å få protokollert sitt syn. 

Ansvar og risiko som styremedlem
Det følger av helseforetaksloven at 
styremedlem og daglig leder plikter  
å erstatte tap som vedkommende for-
settlig eller uaktsomt har voldt fore-
taket, foretakets eier eller andre under 
utførelsen av sin oppgave. Loven fast-
setter dermed at ethvert styremedlem 
har et personlig ansvar for tap som de 
forårsaker på grunn av manglende 
aktsomhet ved utførelsen av deres 
 oppgaver i foretaket. Beslutning om at 
foretaket skal gjøre ansvar gjeldende, 
treffes av foretaksmøtet.   •

Kilder:
- Helseforetaksloven
-  Forskrift til helseforetakslovens bestemmelser 

om de ansattes rett til representasjon i 
 regionale helseforetaks og helseforetaks styrer

-  Ot.prp. nr. 66 (2000-2001) Om lov om 
 helseforetak m.m. (helseforetaksloven)

-  Prop. 120 L (2011-2012) Endringer i 
 helseforetaksloven mv

-  Veiledning for styrearbeid i regionale helse-
foretak – Helse- og omsorgsdepartementet

- Helseforetaksloven – Norsk Lovkommentar 
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Legeforeningens landsstyremøte 2017 i 
Ålesund er gjennomført. Representant-
ene for de fagmedisinske foreningene 
gledet seg over vedtaket om at arbeidet 
med forslag til en ny organisering av 
den fagmedisinske aksen videreføres 
og tas opp til avstemming i 2018. En 
foreløpig modell for dette ble omtalt i 
forrige nummer av Overlegen. Vi var 
også godt fornøyd med den lovend-
ringen som ble vedtatt i år og som 
pålegger alle fagmedisinske foreninger 
å opprette et eget utvalg for leger i 
spesialisering innen fagområdet, Fuxx 
(«Forening for unge …»). Dette vil styrke 
arbeidet med fagutvikling og spesiali-
sering, gi bedre samhold mellom LiS i 
fagområdet og forenkle arbeidet med å 
få til god LiS-representasjon i enkelt-
saker og fagmedisinske underutvalg.

En ny post på agendaen på årets 
landsstyremøte var sjefredaktørens 
orientering om Tidsskriftets virksom-
het. Det at sjefredaktøren rapporterer 
direkte til Landsstyret, er en følge av 
lovendringene i 2016 etter gjennom-

gangen av Tidsskriftets forhold til 
Legeforeningen som eier. Tidligere  
har virksomheten vært rapportert  
via Sentralstyrets årsmelding, og sjef-
redaktøren har vært til stede for å 
kunne svare på eventuelle spørsmål. 
Redaktør Are Brean ga en kort og 
 konsis redegjørelse for virksomhet, 
prioriteringer, satsninger og økonomi. 
Etter min oppfatning var dette en 
 meget vellykket omlegging som synlig-
gjør Tidsskriftet, en viktig del av Lege-
foreningens virksomhet.

Tidsskriftet har en liten stab av fast 
ansatte og noen flere deltidsansatte, 
ofte i 20 % stilling. I tillegg er det ikke 
få leger som bistår vederlagsfritt. I 
2016 mottok Tidsskriftet 1100 manu-
skripter, hadde 208 faglige medarbeid-
ere tilknyttet redaksjonen og gjorde 
bruk av i alt 299 fagvurderere. Det ble 
utgitt 21 papirutgaver. Tidsskriftet 
sender ut nyhetsbrev hver uke til 
30.000 medlemmer. Mange medlem-
mer, især de unge, leser helst Tids-
skriftet på nett, og i september 2016 

ble det lansert nye nettsider. Hele det 
digitale arkivet er nå konvertert og er 
bedre søkbart. Antall sidevisninger har 
økt fra 10.000 til 15.000 per dag, et 
meget imponerende antall. De fleste 
kommer hit fra Google, en del fra face-
book, færre fra Legeforeningens eller 
Tidsskriftets hjemmeside. Veien inn  
er helt i tråd med andre medier. 

Redaksjonen arbeider aktivt for å 
selge inn medisinske artikler til andre 
media, blant annet ved pressemeldinger 
der det medisinskfaglige innholdet 
populariseres. Et vellykket eksempel 
fra 2016 er artikkelen Bruk av snus og 
røyketobakk hos gravide i Agder som 
kartla bruken blant 10 000 gravide 
kvinner ut fra opplysninger i elektronisk 
fødejournal. Dette er den første studien 
av snusbruk blant gravide i Norge. 
Pressemeldingen førte til at studien 
fikk svært mange oppslag i aviser, og 
på årets landsstyremøte fikk også for-
fatterne Ellen Rygh, Frode Gallefoss og 
Harald Reiso Legeforeningens pris for 
forebyggende medisin for artikkelen.

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

Tidsskrift for  
Den norske legeforening  
- vårt felles lim

››

Kjære kolleger
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Nevnte artikkel er et godt eksempel 
på hva Tidsskriftet ønsker seg mer av. 
Et prioritert mål er å øke antall gode 
originalartikler. For å få til dette er det 
satt i gang et prosjekt hvor blant annet 
publiseringskurs er ett av virkemidlene. 
Kursene har eksistert i noen år og er 
alltid fulltegnede. Videre tilbyr Tids-
skriftet hjelp til utforming av gode 
figurer og språklig fremstilling. Dette 
er ikke helt nytt, men kanskje ikke godt 
nok kjent. Simultanpublisering på 
engelsk tilbys også. Om redaksjonen 
skal lykkes i sin målsetting, flere gode 
originalartikler, må norske overleger 
oftere tenke på Tidsskriftet som mulig 
publiseringskanal.

Alle tradisjonelle medier lever for 
tiden i en usikker økonomisk hverdag 
fordi annonseinntektene svikter. Pro-
duktannonser flyttes over på digitale 
plattformer. Stillingsportalen Lege-
jobber er viktig for Tidsskriftets øko-
nomi, og alle som driver rekruttering, 
oppfordres til å bruke portalen.

Tidsskriftet har en unik posisjon i 
miljøet vårt. For studenter og helt unge 
leger er det en første smak på livet og 
utfordringene som ligger foran dem,  
og i de første årene av yrkeslivet er  
det ofte slik at Legeforeningen  
= Tidsskriftet. For oss spesialister  
som gjerne leser høyere rangerte 
 tidsskrifter innen eget spesialområde, 
er Tidsskriftet et foreningsblad, men 
trolig også den viktigste oppdateringen 
på hva som skjer innen andre fagfelt. 
Dette medvirker til at vi ikke blir alt  
for smale, men beholder litt av bredde- 
kunnskapen vi en gang hadde. Artikl-
ene som står der, skal kunne leses av 
leger med vidt forskjellig faglig bak-
grunn. Derfor er Tidsskriftet på mange 
måter limet som binder norske leger 
sammen.  •

FaMe

            «Tidsskriftet har en unik posisjon i miljøet vårt. For studenter  
og helt unge leger er det en første smak på livet og utfordringene som ligger  
                 foran dem, og i de første årene av yrkeslivet er det ofte slik  
                                  at Legeforeningen = Tidsskriftet»
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I mange år har krystalloider og 
 kolloider vært hovedelementene 

ved behandling av pasienter med store 
blødninger. Erytrocyttkonsentrat skulle 
først transfunderes når blodtapet over-
steg 40% av estimert blodvolum, plasma 
gis etter et tapt blodvolum - og blod-
platetransfusjon bare når platekonsen-
trasjonen var under 50 x 109/l – aller 
helst når det i tillegg var kirurgisk 
kontroll over blødningen. I løpet av de 
siste 10 årene har samtidige sivile og 
militære erfaringer ført til helt endret 
praksis: Nå skal blodkomponenter gis 
så tidlig som mulig, og gjerne i forhold 
erytrocytter:plater: plasma 1:1:1, altså 
som i fullblod. Klare væsker fases 
 nærmest ut.

Endringene har blitt innført raskt: 
Luftambulansen innførte frysetørret 
plasma som første tiltak (se Sunde  
GA et al.J Trauma Acute Care Surg. 
2015;78(6 Suppl 1):S26-30), og senere 
har erytrocyttkonsentrat eller fullblod 
kommet til. Alle traumesykehus skal  
ha prosedyre for massiv transfusjon,  
og det anbefales å starte med balansert 
transfusjonsbehandling tidlig i forløpet, 
det vil si erytrocytter, plasma og blod-

plater. Pasientene skal få optimal 
transfusjonsbehandling frem til den 
kirurgiske behandlingen kan gjennom-
føres. 

I praksis kan dette være vanskelig. 
De fleste små og mellomstore sykehus 
har minimale lagre av blodplatekon-
sentrater, og flere blodbanker har 
 plasmatinere som bruker lang tid. 
 Frysetørret plasma kan løse det siste 
problemet, mens den korte holdbar-
heten for blodplatekonsentrater er en 
utfordring. Derfor er det viktig at alter-
native blodplateholdige komponenter 
vurderes. Dette kan være frosne 
 (kryopreserverte) blodplater og hemo-
statisk aktive blodplatefragmenter,  
to preparater med lang lagringstid. 
Videre kan lagring av blodplatekonsen-
trater kaldt forlenge holdbarheten. En 
pågående studie i Bergen tyder på at 
kaldlagrete blodplater er mer hemos-
tatisk aktive enn standard blodplate-
konsentrater, som oppbevares i rom-
temperatur. Ved forlenget lagringstid 
vil beredskapslagrene kunne økes uten 
tilsvarende økning av kassasjon.

Tilhengere av fullblod vil si at bruk 
av denne blodkomponenten være det 

beste alternativet til tidlig balansert 
blodtransfusjon.  Bruken av «O lavtiter 
anti-A og anti-B fullblod» er stigende i 
mange land, men både her til lands og 
de fleste andre steder er det faglig 
uenighet om hvilken plass fullblod skal 
ha i transfusjonsbehandlingen. NATOs 
transfusjonsretningslinjer anbefaler 
fullblod som førstevalg fremfor kompo - 
nentbasert behandling. I norsk militær- 
medisinsk sammenheng er det svært 
gode erfaringer med dette (se https://
forsvaret.no/aktuelt/redder-liv-i-irak).

I tillegg til blodkomponentene er så 
ulike medikamenter som traneksam-
syre og fibrinogenkonsentrat mye 
brukt, med helt ulike indikasjons-
stillinger. Kalsium har en viktig plass i 
behandlingen fordi store transfusjoner 
gir hypokalsemi på grunn av citratet 
som overføres.

Det er for lettvint å hevde at 1:1:1 
løser alle problemer. Pasientene er 
forskjellige, og standardbehandling  
er derfor ikke best for alle. Mange vil 
derfor si at «persontilpasset transfu-
sjonsbehandling» er målet: Pasientene 
behandles med blodkomponenter 
 basert på oppfølging med tester som 

FaMe

Transfusjonsbehandling 
av pasienter med store blødninger

Immunologi og transfusjonsmedisin er en spesialitet i endring. Bruk av 
 celleterapi og immunterapi øker, og NFITs medlemmer må finne sin plass i 
denne utviklingen – i samspill med kliniske spesialister. Transfusjonspraksis 
er også i forandring, og i en kort omtale av nyvinninger i fagfeltet kan det 
 derfor være naturlig å trekke frem en endring som påvirker praksis ved alle 
sykehus: Transfusjonsbehandling av pasienter med store blødninger. 

Av Overlege Tor Hervig, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, 
AIT, Haukeland universitetssykehus

Foto: Joar Sivertsen
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beskriver koagulasjonsstatus og blod-
platefunksjon. Trombelastografi – TEG 
– er den mest brukte testen. Den er 
basert på fullblod, og i løpet av få 
 minutter får man informasjon som kan 
brukes til å styre transfusjonsbehand-
lingen. Metoden er innført ved flere 
norske sykehus (se Espinosa A, Eke-
land MS.Trombelastografi – nyttig når 
det blør? Tidsskr Nor Laegeforen. 
2017;137(5):367-370). Standard TEG er 
ikke egnet dersom pasienten bruker 
blodplatehemmere, og i disse tilfeller 

må det brukes spesial-TEG eller Multi-
plate analyse. Disse teknikkene baserer 
seg på blodplatenes aggregasjonsevne, 
og de er også egnet til å monitorere 
effekten av blodplatehemmende 
 behandling hos disse pasientene. For 
flere opplysninger om Multiplate, se 
https://en.wikipedia.org/wiki/Multiple_ 
electrode_aggregometry (forfatter Elin 
N. Opheim).

Dokumentasjon fra USAs militær-
statistikk viser at endret transfusjons-
behandling har hatt stor positiv effekt 

på overlevelse. Norske data fra massive 
transfusjoner samles nå inn fra våre 
sykehus i et prosjekt ledet av Torunn 
O. Apelseth (Rek id: 2017/641), og Norsk 
luftambulanse fortsetter arbeidet fra 
plasmaartikkelen etter innføring til 
erytrocytter/fullblod. Mange tiltak 
gjøres for å bedre pasientbehandlingen, 
og det blir spennende å se hvordan 
endringer i transfusjonspraksis virker 
inn!    •

FaMe
Foto: Joar Sivertsen

1 Fullblod, 2 Erytrocyttkonsentrat, 3 Plasma, 4 Trombocyttkonsentrat
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