
  

 
 

NYHETSBREV  
Informasjon og nyheter fra Akershus legeforening       Nr. 1 – Mars 2016 
 

 

Kjære kolleger 
 
Tiden flyr, og jo eldre jeg blir desto fortere går tiden føles det. For litt siden 

var det jul og nå er det påske... igjen. 

Styret har siden sist jobbet med diverse høringssaker og fulgt opp Ahus og 

Vestre Viken/Bærum sykehus.  Begge er presentert i dette nummeret. 

  

 

På side 14-16 kan dere lese om NAVs nye offensiv i forhold til sykefraværet. Det kreves mere 

dokumentasjon og oppfølging.  

Flere saker i nyhetsbrevet: 

 Nyheter fra Ahus 

 Nyheter fra Bærum sykehus – Utviklingen av sykehuset må sikres 

 Nyheter fra PSL med bl.a. ny rammeavtale 

 Fra Af - Kvaliteten i allmennpraksis i fokus 

 Tanker fra en yngre lege: turnus, faste stillinger og endret 
spesialitetsstruktur 

 Nyheter fra Namf, bl.a. fra det årlige Fagseminaret for 
lokaltillitsvalgte 

 

Jeg ønsker alle våre medlemmer en riktig god påske… og vips så er sommeren her. 

 

 
 
 
Arne Røde 

Leder 
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Nyheter fra Ahus  

Ved Aage K. Huseby  

Foretakstillitsvalgt på Ahus 

Nestleder og fritt valgt styrerepresentant 

 

 

I siste nummer av Overlegen skriver Odd Grenager en god artikkel om Ahus. 
Odd Grenager jobber som karkirurg på Ahus og har lang fartstid på 
sykehuset. Han er sentral i Overlegeforeningen og som styremedlem i 
Akershus legeforening. 
Dette er nyttig lesing for alle medlemmer i Akershus legeforening. 
 

 

Oppgaver/opptaksområde ved planlagt nytt sykehus 

Ahus skulle være universitetssykehus, fullverdig akuttsykehus og traumesykehus for 320 000 

innbyggere ved slutten av planperioden. Sykehuset skulle tilby 90 % av de tjenester befolkningen 

trengte. Øvrige regionsfunksjoner på OUS. 

Forutsetninger 

30 % ytterligere poliklinisering/dagbehandlinger innen somatikk. Liggetid ca 4 dager, åpningstid 10 

timer pr dag, 5 dager pr uke. 

Fleksible sengeområder for somatikk, likt utformet, mulighet for “trekkspill”-endringer uten 

ombygninger. Sengeposter (ca 28 senger) organisert i 4 sengetun. I utgangspunktet kun enerom, 

derfor ikke behov for undersøkelsesrom/samtalerom fordi diskresjon og taushetsplikt kunne 

ivaretas på pasientens eget rom. Automatisk medisinhåndtering, derfor ikke bruk for tradisjonelle 

medisinrom på sengepostene.  Ingen forberedte korridorplasser med uttak/ringeklokker da det ikke 

skulle forekomme korridorpasienter. Planlagt belegg gjennomsnittlig 85 %, senere forandret til 

90 %. 

Poliklinikker, dagkirurgi, medisinske behandlingsrom, sentraloperasjon, radiologiske tjenester etc. 

dimensjonert og beregnet ut fra 10 timers åpningstid. 

Kontorforhold 

Legene skulle sitte i åpne kontorlandskap. I utgangspunktet ikke forutsatt fast plass, noe både 

enkelte avdelingssjefer og vi som fagforening protesterte på, og vi fikk da gjennomslag for faste 

kontorplasser. Enkelte innbygde plasser som “stillerom”. Ikke eget kontor for f.eks. avdelingssjefer 

med personalansvar. Minimalt med møterom som skulle forhåndsbestilles og brukes fleksibelt av 

alle. Nedskalering av merkantilt personale da mye skulle overtas av dataløsninger, f.eks. 

talegjenkjenning og overføring av digitale merkantile oppgaver til behandlende personell. 
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Bygningsmessig 

Kompakt bygg med en sammenhengende sentral korridor (glassgaten). Sengebygg på en side, 

behandlingsbygg på den andre siden. Eget bygg for barne- og ungdomsklinikk. Psykiatri i eget bygg, 

kontakt med somatikkbygg via kulvert. Administrasjonsbygg /pasienthotell i eget bygg forbundet 

med kulvert. Universitetet integrert i bygget, ikke samlet i egne lokaler. 

Planleggingsperiode 

Opprinnelig størrelse ca 165 000 m2 og kostnadsberegnet til ca 9 milliarder kroner. Nedskalert 

politisk med 2 milliarder uten annen begrunnelse enn kostnadsreduksjon og redusert størrelse til ca 

136.000 m2, men med samme krav til innhold. Dvs ca 18 % redusert areal i forhold til beregnet 

behov. 

I stedet for 7 enkeltrom på sengetunene ble det nå 2 dobbeltrom og 3 enkeltrom pr tun. Planlagte 

rom ble gjort mindre, og noen forsvant i nedskaleringsprosessen. 

Dette gjorde sykehuset mindre funksjonelt og effektivt, med mindre muligheter til fleksibilitet og 

endringer etter forandrete behov og driftsendringer.  

Også da siste sengepir skulle bygges, og alle visste at opptaksområdet og antall ansatte skulle økes, 

ble dette sengebygget reist etter samme mal og uten et par ekstra etasjer som kunne inneholdt 

nødvendige kontorplasser, vaktrom etc. 

Hva har vi erfart? 

Forutsetningen om 10 timers åpningstid har aldri vært forsøkt innført. Kun enkelte prosjekter med 

innleid personale har fungert ut over vanlig dagarbeidstid. Overbelegg (over 100 %) har vært en 

regelmessighet, og har ført til “fortetningspasienter” med to pasienter på enerom og tre på 

tomannsrom. Dette til tross for at liggetiden har blitt redusert til det planlagte og vel så det. 

Nødvendige samtalerom ble ikke bygget.  I tillegg har pasienter måttet ligge på korridor uten 

nødvendige fasiliteter. 

Pasienthotellsenger har igjen blitt gjort om til vanlige døgnsenger, men er da lokalisert utenom 

“kjernebygget”. 

De fleste opplever mangel på lokal lagerplass. Merkantilt personell har blitt skalert opp igjen. Det er 

tungvint med bestilling av møterom. Det er få eller ingen muligheter til uformelle “ad hoc” møter, 

samtaler eller veiledning da slike lokaliteter ikke finnes.  Åpne ekspedisjoner har blitt skjermet med 

glassvegger. 

Mange mistrives i åpne kontorløsninger. Dette gir liten mulighet for konsentrert arbeid, og er ikke 

noe sted å trekke seg tilbake for fred og ro etter stort sett alltid å jobbe i team. Overholdelse av 

taushetsplikt er en umulighet. 

Det nedskalerte sykehuset ble fra 2011 tillagt økt opptaksområde med 160.000 innbyggere og 1100 

nye medarbeidere.  Det ble da Norges største akuttsykehus.  Det ble ikke gjort noen utbygging av 

sykehuset for å klare dette.  Det har blitt en uverdig “stol-lek” der noen må krympe og andre 
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ekspandere, med stadige omrokeringer da nye forutsetninger og behov åpenbarer seg. Dette skaper 

mye uro og stjeler mye energi fra den daglige driften med stadige gjennomganger og prosjekter for 

å løse kapasitetsproblemene. 

Økningen i antall ansatte har ført til tranghet på alle områder. Ett eksempel er garderobene som var 

beregnet for et mye lavere antall ansatte. I egen garderobe er det nå satt inn 70 ekstra skap i tillegg 

til de 120 som var planlagt, men det er fortsatt bare to toaletter og to dusjer der. Det er daglig køer 

foran tøyutleveringsautomater. 

Organisatorisk var forsøket med egen sykepleiedivisjon mislykket og kostbart på alle måter. 

IKT/telefonsystem/forsyningssystem/medikamentsystem har alle hatt sine tekniske problemer og 

kapasitetsproblemer.  

Hva kan vi lære og hva kan vi bringe videre i planlegging av nye sykehus? 

Det er fantastisk å komme over i et nybygd sykehus, og det er ingen som ønsker seg tilbake til 

nedslitte 50 år gamle bygninger.   

Det vi ikke kan forstå er at det ikke kan bygges med en viss overkapasitet i areal/størrelse. Nye 

behov, nye behandlingsmetoder og et stadig økende effektivitetskrav skulle tilsi at lokalitetene 

burde stå i forhold til dette. Opptaksområdet vårt vokser med ca 2 % i året, det gir nesten 50.000 

nye innbyggere pr 5. år og tilsvarer et norsk lokalsykehus. Det er dyrt å bygge nye sykehusbygg, men 

mye dyrere å drifte disse og fylle sykehusene med kompetent personale, god diagnostikk og 

behandling for pasientene. Det bør bygges større råbygg som så heller kan innredes ved senere 

behov. 

Nedskaleringen i utbyggingsfasen var på 2 milliarder kroner på et bygg som nok skal brukes i 40-50 

år. Ahus har nå et årlig driftsbudsjett på over 8 milliarder kroner, dvs at politisk pålagt reduksjon i 

byggekostnader tilsvarer omtrent 3 måneders drift (!). 

Det er mange gode erfaringer å ta med seg fra byggeprosess og drift av Ahus, men det er også en 

del negative. Det ville være ønskelig at også disse ble tatt hensyn til når nye sykehus planlegges 

etter “Ahus-modell”. Det er nå over 7 år siden nye Akershus Universitetssykehus ble tatt i bruk. 

Kanskje det er på tide med en evaluering/brukerundersøkelse blant ansatte og pasienter for å få 

innspill til bygging av nye sykehus i Norge? 

 

God påske! 
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   Nyheter fra PSL 

    Ved Sverre Dølvik 

    Vararepresentant styret og leder i PSL 
 

 

 

Ny rammeavtale 
De fleste har forhåpentlig fått med seg at forhandlingene om Rammeavtalen ble sluttført i fjor høst. 
Dette er behørig omtalt på Legeforeningens hjemmesider, i medlemsbrev fra foreningen til 
næringsdrivende, og i Legekunstens forrige utgave.  
Rammeavtalen med kommentarutgave ble også sendt til alle PSL-medlemmer som vedlegg til siste 
nummer av Tidsskiriftet. 
 
Kort rekapitulert fikk vi infridd helt sentrale krav om varige hjemler, beholdt senior-juniorordning og 
opprettholdt kjøp og salg av praksis. Aldersgrensen for å inneha hjemmel ble hevet til 72 år, i tråd 
med endringen i samfunnet for øvrig. Nytt i senior-juniorordningen er at senior og junior i en viss 
utstrekning kan arbeide samtidig i praksisen. 
 
Et nytt viktig element i avtalen er avsnittet om forpliktende samarbeidsavtaler, på likeverdige vilkår, 
med HF-ene. Rettighetstildeling og utdanning i avtalepraksis er også omtalt.  
 
Legeforeningen har sendt ut en Kommentarutgave som er å finne på Hjemmesiden under avsnittet 
«Avtaler - spesialistpraksis». Her finnes nyttige utdypninger og forklaringer.  
Jeg anbefaler alle å sette seg ordentlig inn i avtalen og kommentarutgaven til denne.  
 
I denne sammenheng er det all grunn til å rette en stor takk til sekretariatet i Legeforeningen for det 
store arbeidet som ble nedlagt i forberedelsene til forhandlingene, gjennomføringen av disse, og 
oppfølgingen etterpå. Det har hatt stor betydning for at avtalen er blitt så god som den er. 
 
Foreningen er nå i samtaler med RHF-ene om utformingen av mal og veiledning for 
samarbeidsavtale mellom avtalespesialister og HFene. Det gjenstår fortsatt noen viktige avklaringer 
før avtalene er klare til utsending. 
 
I Oslo- og Akershus-området kan det bli en utfordring at mange av oss i praksis har etablert 
samarbeid med flere HF, og det kan oppstå spørsmål om med hvilket man faktisk skal inngå 
samarbeidsavtalen med.  
 
For PSL er det også viktig å videreutvikle samarbeidsrelasjonene til primærhelsetjenesten og 
fastlegene. Det store flertallet av pasienter som henvises til avtalespesialister kommer fra 
førstelinjetjenesten. 
 
Rettighetstildeling 
En arbeidsgruppe under ledelse av Helsedirektoratet med PSL godt representert har arbeidet med 
et forprosjekt til Pilotering av rettighetstildeling i avtalepraksis.  Fortsatt gjenstår sentrale 
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avklaringer og IT-tekniske utfordringer, samt forenkling av rapporteringssystemet før en pilot kan 
iverksettes.  
 
Riksrevisjonens rapport om RHF-enes forvaltning av avtalespesialistordningen. 
Rapporten ble publisert i fjor høst, og er å finne på Regjeringens hjemmesider. 
Det er en del interessante betraktninger i rapporten, og det stilles definitivt kritiske spørsmål til 
hvordan RHFene har forvaltet ordningen. Dette gjelder såvel utviklingen av antall hjemler, som 
geografisk fordeling av avtalespesialister.  
 
Bruk lokaltillitsvalgte og samarbeidsutvalgene 
PSL har dyktige og engasjerte lokaltillitsvalgte. Jeg vil oppfordre medlemmer som har behov for å 
konsultere tillitsvalgte, om å søke råd hos sine lokale representanter, før man tar direkte kontakt 
med foreningen sentralt. De lokaltillitsvalgte kjenner forholdene i sine områder godt, og vil oftest 
være best skikket til å gi råd og hjelp.  
Våre representanter i samarbeidsutvalgene har også god oversikt over lokale forhold i sin region.  
 
Tillitsvalgtes rolle i tildelingssaker 
Det kommer fra tid til annen spørsmål fra medlemmer om nettopp dette. 
Det er viktig i denne sammenhengen å være klar over at de tillitsvalgte ikke er delaktige i selve 
tildelingen av hjemmel. Den er det RHF-ene som har hele ansvaret for. Tillitsvalgtes rolle er å påse 
at prosessen foregår i overensstemmelse med det avtaleverket som gjelder. I denne sammenheng 
er det også viktig å være klar over at i en senior-juniorsak, er den tillitsvalgte der ikke bare for å 
ivareta senior, men også for søker, som ikke er PSL-medlem. 
 
«Fakturasaken/Tolkesaken» 
I Helse Midt har RHF-et innført en ordning der det kreves at avtalespesialistene må sende inn 
faktura til RHF-et for å få utbetalt driftstilskudd. Det er også innført en ordning der legene må legge 
ut for tolketjenester, og sende inn faktura til RHF-et i etterkant. Vi bestrider berettigelsen til å 
innføre en slik ordning, men her har vi ikke kommet fram til en løsning foreløpig. Det har heldigvis 
ikke blitt gitt noen signaler fra Helse Sør-Øst om at man der har planer om å innføre lignende 
ordninger. 
 
Forhandlinger om Normaltariffen 
Forberedelsene til årets forhandlinger er i full gang. Takstutvalget i PSL hadde møte medio januar 
der spesialitetenes krav ble lagt fram. Dette er tatt med videre inn i Tariffutvalget i Legeforeningen, 
som bearbeider og utformer de endelige kravene overfor staten. 
Det ligger i bunn et stortingsvedtak om at egenandelene skal økes åtte prosent i 2016. Dette vil 
nødvendigvis ta en stor del av rammen for årets oppgjør, så det er ganske begrenset hvor mye som 
vil bli disponibelt til økning av takster og innføring av nye. 
 
 
 
 
Sverre Dølvik 
Leder 
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Nyheter fra Bærum sykehus 
Ved Toril Morken 

 Styrerepresentant Of 

Hovedtillitsvalgt Bærum Sykehus 

Vara Foretakstillitsvalgt i Vestre Viken  

 

UTVIKLINGEN AV BÆRUM SYKEHUS MÅ SIKRES 

Bærum sykehus gjør det godt i alle undersøkelser. Kunnskapssenteret har undersøkt 30 dagers overlevelse på 

norske sykehus, dvs. overlevelse totalt og også for hjerteinfarkt, hjerneslag og hoftebrudd. 

Østlandssendingen kunne melde fra undersøkelsen at Bærum sykehus har best overlevelse av alle offentlige 

sykehus i Norge. En annen undersøkelse viser at sykehuset har gode resultater for slagbehandling. 

Pasienttilfredsheten er høy. Bærum sykehus var i 2015 Norges mest kostnadseffektive sykehus med de 

laveste behandlingsutgiftene. De ansatte og sykehusledelsen på Bærum har et ønske om å fortsette å tilby 

pasientene god behandling i 2016 og årene som kommer. Vi er opptatt av at Bærum sykehus må kunne gi 

den hjelpen som innbyggerne trenger, så langt mulig. 

Vestre Vikens ledelse forbereder bygging av nytt sykehus i Drammen. Det er et stort ønske og behov fra 

mange år tilbake å få et tidsmessig sykehusbygg der. Det krever mye arbeid å planlegge et så stort prosjekt 

og nytt sykehus har derfor i lang tid vært ledelsens hovedfokus. Det er nå to alternativer som diskuteres, et 

stort nytt sykehusanlegg på Brakerøya ved E18 eller nybygg og totalrehabilitering på Bragernes, på 

nåværende sted. Det er mye uavklart om tomt, kjøp og regulering og etablering av adkomstvei. Hvilket 

alternativ det blir avgjøres av styret i mai.  

Det er selvsagt viktig at det nye Drammen sykehus planlegges godt, slik at de knappe midlene man får til 

sykehusbygg og drift gir best mulig helsetilbud til alle, men det er ikke bare Drammen dette berører. Vestre 

Viken har fire sykehusene. De tre andre sykehusene, Bærum, Ringerike og Kongsberg vil bli økonomisk sterkt 

berørt av det store byggeprosjektet i Drammen. Prisen på nytt sykehus på Brakerøya var opprinnelig 

beregnet til ca 10 milliarder. Helse Sør Øst reduserte prosjektet til ca. 8,5 milliarder og ba Vestre Viken 

utnytte alle fire sykehus optimalt. Hvis styret velger Bragernes er kostnaden beregnet til mindre enn 7 

milliarder. Alle sykehusene må vedlikeholdes og oppdateres. Hvis de tre andre sykehusene ikke har like gode 

lokaler og utstyr som nybygget i Drammen, er det ikke mulig for Vestre Viken å gi pasienter i vestre Akershus, 

Ringerike og Kongsberg likeverdige helsetjenester. Det er Vestre Vikens ansvar at alle innbyggerne får et 

likeverdig tilbud og det er et krav i mandatet til Vestre Viken. 

Bærum, Ringerike og Kongsberg tilbys nå av Vestre Viken et samlet beløp på 1,5 milliarder til oppgradering i 

et prosjekt som kalles BRK. Vestre Vikens ledelse har søkt Helse Sør-Øst om et lån tilsvarende 1,5 milliarder, 

men har fått avslag. Helse Sør-Øst krever at Vestre Viken må finansiere dette innenfor sitt eget budsjett. Det 

er ikke mulig. Pengene finnes ikke. I følge Vestre Vikens egne tall er beløpet på 1,5 milliarder knapt 

tilstrekkelig til å dekke det vedlikeholdsetterslepet man hadde frem til 2014. Bare på Bærum sykehus er 

etterslepet på 700-800 millioner. Tallene baserer seg på en gjennomgang av bygningsmassen på de tre 

sykehusene som er gjort av uavhengige konsulentselskap. Fra høsten 2015 har Vestre Vikens 

bygningsansvarlige, Klinikk for intern service, sammen med arkitekter de har engasjert, hatt møter på de tre 

sykehusene. På Bærum har sykehusets ledelse gjort en stor innsats for å påse at fakta er korrekte. Det har 
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vært svært korte frister. Det har vært nødvendig å korrigere feilaktige opplysninger og tall på arealer og 

behandlingsvolum. Hovedtillitsvalgte og hovedverneombud har deltatt i møter. Vi skulle alle ha ønsket at 

denne omfattende prosessen hadde startet for lenge siden, da Vestre Viken ble etablert, for snart syv år 

siden. For Bærum sykehus har det skjedd altfor lite i disse årene og vedlikeholdet er forsømt. 

Alle vi som følger med på hvordan Bærum sykehus ivaretas er bekymret. BRK prosjektet er ikke egnet til å 

bringe Vestre Vikens tre bestående sykehus opp på et moderne nivå. Bærum, Ringerike og Kongsberg vil ikke 

kunne tilby sine pasienter samme standard som man planlegger for Drammen sykehus. Hvis ikke alle sykehus 

oppgraderes til samme standard blir likeverdige helsetjenester et uoppnåelig mål. 
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 Kvaliteten i allmennpraksis i fokus 

  Ved Geirr Setekleiv 

  Styrerepresentant Af 

 

 

Vi gleder oss over at fastlegeordningen er populær, også i Akershus, og at dette bekreftes i målinger 
i befolkningen. 
Mye kunnskap om avvik foreligger etter hvert, men de fleste studier dreier seg om avvik i 
spesialisttjenesten, lite om allmennlegetjenesten. 
 
I en populasjonsstudie i Tromsø der man spurte om egne og nære slektningers erfaring med avvik i 
helsetjenesten, hadde 10 % av de som svarte selv erfart avvik, mens 15 % av menn og 19 % av 
kvinner hadde opplevd avvik i nær familie. 
Hele 62 % av alle avvik ble erfart hos fastlegen, 39 % hos sykehuslegen og 19 % på sviktende rutiner 
og samhandling. 
Bare 7 % av menn og 14 % av kvinnene leverte in klage. 
De feil som begås i allmennpraksis dreier seg om feil forskrivning av medisin, feil dosering, 
manglende formidling av resultater på undersøkelser, feildiagnose, ufullstendige undersøkelser, 
manglende oppfølging og dårlig kommunikasjon med pasienten. 
Vi er altså ikke ufeilbarlige. Pasienter er imidlertid svært tilgivende, og klagene på avvik er egentlig 
ganske sjeldne. 
 
For lite kunnskap foreligger om hva som skjer bak lukkede dører i allmennpraksis. 
Fortrolighet, tillit og personlig kjennskap over tid er hva pasienten forventer av fastlegen sin i tillegg 
til gode kunnskaper i hele faget medisin. Dette er allmennmedisinens styrke.  
Foreldet kunnskap og uvaner er dens svakhet. 
Store praksisvariasjoner skyldes både ulike interesser og legens personlige egenskaper, men kan 
også være uttrykk for at den enkelte praksis har for lite innsyn. 
 
Den teknologiske utvikling går sin gang, men kommer sent til anvendelse,  
Helsetjenesten er muligens for konservativ i sin metodebruk og har i noen tilfeller stor motstand 
mot å ta i bruk nye metoder og ny teknologi. Samtidig som økonomiske incentiver styrer 
virksomheten og metoder i allmennpraksis, styres ikke retningen mot ny teknologi. 
Et litt spesielt eksempel er bruken av stetoskopet. Ny teknologi er antagelig overlegent når det 
gjelder å registrere og å analysere lyd sammenlignet med vårt øre. Undersøkelser viser dessuten at 
evnen til å stetoskopere ikke bedres med årene, men stagnerer etter cirka tre år, for deretter å bli 
dårligere. Imidlertid: Stetoskopet er ikonisk og symboliserer vår legegjerning og er vanskelig å legge 
fra seg. 
 
Å åpne dørene ved å sammenligne ulike praksisdata som forskrivning av resepter og henvisninger 
for diskusjon om årsakene til variasjonene, er nøkkelen til mindre faglig ensomhet og mer 
kvalitetsforbedringsarbeid i allmennpraksis. 
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Leger som feiler opplever sterk følelse av skam og skyldfølelse. Mang en doktor vil kompensere med 
en rekke defensive tiltak, som å gjøre flere og kanskje unødvendige undersøkelser – for sikkerhets 
skyld.  
Fastlegen vil alltid være mer utsatt for å stå personlig ansvarlig i motsetning til i et større system 
som et sykehus er. 
Men, for at en indikator skal fungere godt i kvalitetsforbedring kan det være en fordel at den måles 
lokalt og kan tilbakeføres lokalt. At den inngår i en erfaringssløyfe, er representativ for enhetens 
prosesser og kan brukes slik at medarbeiderne føler seg involvert og trygge.  
Mulige fordeler ved å ta i bruk kvalitetsindikatorer i allmennpraksis er at det gir mulighet for å 
sammenligne mot ideelle standarder eller mellom praksiser og kan stimulere til endring og 
forbedring. At det kan gjøre det enklere å evaluere et kvalitetsforbedringsinitiativ, identifisere 
uakseptabel praksis og at det kan stimulere til faglig diskusjon. At det kan hjelpe til å bruke ressurser 
målrettet, der det er størst behov og gi raske og rimelige redskap for kvalitetsmåling.  
Men det er også flere mulige uheldige sider ved bruk av kvalitetsindikatorer. Det kan oppmuntre til 
en fragmentert tilnærming til en holistisk og integrert tjeneste. Det måler kun kvalitet på områder 
som er relativt enkle å måle og kan være basert på usikre data og informasjon fra fenomener som er 
vanskelig å måle. Det kan være vanskelig å tolke, for eksempel kan tilsynelatende forskjeller i 
kvalitet skyldes tilfeldig variasjon eller case-mix. Videre kan det være dyrt og tidkrevende uten at 
kostnad-nytte ved bruk av kvalitetsindikatorer er kjent. Det kan oppmuntre til ”gapestokk-kultur”. 
Det kan føre til at det blir fokusert på målbare mål på bekostning av andre områder, og til 
planlegging på kort sikt og ikke på lang. Det kan skade tilliten fra befolkningen og demoralisere 
helsepersonell hvis det fokuseres for mye på mangler hvis resultatene offentliggjøres, eller om 
spesielle data premieres kan det føre til manipulering med data.  
 

Legeforeningen har vært og er aktiv i kvalitetsutviklingsarbeidet gjennom en rekke prosjekter de 

siste tiårene. 

SKIL – Senter for Kvalitet i Allmennpraksis har gjennomførbare og praktiske kvalitetsprosjekter (med 

kurspoeng) på gang.  Jeg vil oppfordre alle til å følge med på skilnet.no for konkrete prosjekter som 

kan brukes for å heve kvaliteten i din allmennpraksis. 

     

Geirr Setekleiv 
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Tanker fra en yngre lege – turnus, faste 
stillinger og endret spesialitetsstruktur 

Ved Andreas Habberstad 
Styremedlem, fritt valgt vara 

 

Forholdene for og ansettelsene av unge leger har forandret seg mye de siste årene. 

Fra 2013 ble ”loddtrekningen” av turnusplasser byttet ut med søknadsbasert ansettelse gjennom en nasjonal 

turnusportal. Fra 1.7.2015 ble det innført faste stillinger, og ”skjulte” vikariater gjort ulovlig. Fra høsten 2016 

skal etter planen ny spesialitetsstruktur iverksettes og turnustjenesten endres til Del 1 i et tredelt 

spesialiseringsløp. Fortsatt er det mye usikkerhet rundt framtidig jobb og spesialisering for unge leger.  

Turnuslege/lege uten turnus 

Tall fra 5. søknadsrunde i den nye turnusordningen (fra våren 2015) er nylig publisert av Helsedirektoratet. 

Det var 456 utlyste turnusstillinger og 938 unike søkere. 483 (51 %) søkere ble ikke tilsatt i en turnusplass. 

Erfaringene fra tidligere søknadsrunder tilsier at størsteparten av de som ikke får turnusplass i den aktuelle 

søknadsrunden, vil få det i senere runder. Mens det lyses ut totalt 950 turnusstillinger i året, er man usikre på 

antallet nyutdannede norske leger per år (dvs hvor mange nordmenn som utdannes i utlandet). Fra 

Legeforeningens medlemsregister ble det i 2014 utdannet 873 norske leger, men tallene er sannsynligvis en 

del høyere. Frykten er, at antallet turnusstillinger ikke dekker antallet norske leger som utdannes eller det 

behovet Norge har for nye leger. Dersom dette stemmer, kan man se for seg et lege-sjikt uten turnus eller 

mulighet for å spesialisere seg (leger uten turnus – LUTS), samtidig som man mangler spesialister. Et scenario 

hvor leger (i primærhelsetjenesten) vil mangle den generelle kompetansen som tilegnes i turnustiden, vil ikke 

være heldig. 

 
(Faste) ansettelser 

Min erfaring er at sykehusene og kommunene i Akershus har grepet an muligheten og ansvaret for 

ansettelsene av turnusleger på en god måte. Det er brukt objektive skåringssystem, gjennomgang av samtlige 

søknader og intervju. Turnusportalen til helsedirektoratet har også samlet stillingsutlysningene og gjort 

søknadsprosessen og ansettelsene oversiktlig. I følge tilbakemeldinger jeg har fått, har dette ført til en 

generell heving av nivået hos turnuslegene. Videre, har gjennomslaget for kravet om faste stillinger betydd 

en nødvendig klargjøring av legers stillinger og kontrakter. Det har vært nye ansettelsesprosesser og nye 

kontrakter. Selv om hovedregelen er fast ansettelse, må imidlertid de fleste LIS-leger begynne i vikariat. Like 

oversiktlig er det i ikke her. Vikariatene er få, og dersom de i det hele tatt lyses ut, kan de være vanskelige å 

finne (legejobber.no, legejobb.no, legestillinger.no). Ansettelsesprosessene er også mer uklare og det kan 

noen ganger virke som det kun gjelder å være på rett sted til rett tid. Om dette vil endre seg med ny 

spesialitetsstruktur er usikkert.  

Det ordner seg til slutt?  

At nyutdannede uroer seg for ikke å få jobb/få drømmejobben er vel ikke noe nytt fenomen. Men trykket på 

stillinger i Oslo og Akershus oppleves å være veldig stort i øyeblikket. Særlig derfor, vil alle være tjent med 

transparente og rettferdige ansettelsesprosesser og ansettelsesforhold. Når man er ettertraktet, forutsetter 

det at arbeidsgiverne setter av økt tid og ressurser til ansettelsene, for at resultatet skal bli godt. 
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Nytt fra Namf  

Ved Agneta Iversen 
Fylkestillitsvalgt Namf og styrerepresentant  

 

 
 
Tradisjonen tro gikk det årlige Fagseminaret for lokaltillitsvalgte i Namf av stabelen 11.-12. februar 2016 på 

Losby Gods, som tross branntilløp noen uker tidligere gledelig hadde åpnet opp igjen. 

Leder i Namf, Knut Skyberg innledet med å fortelle om styrets arbeid og satsningsområdene for Namf. Styret 

har bl.a. jobbet med nye spesialitetsbestemmelser, evaluering av BHT, tariffoppgjør i staten, ny 

veiledningshåndbok, opprustning av Ramazzini, Ramazziniprisen, Forskningsprisen, Internasjonalt stipend, og 

sist men ikke minst, Vårkonferansen og andre kurs.  

Satsningsområdene for 2015-2017 er: 

1) Styrke BHT og bedriftslegens rolle:  

 Styrket medisinsk faglig ledelse i BHT 

 Bedre rammer for forskning i BHT 

 Mentorordning for bedriftslegene 

 Godkjent BHT skal ha arbeidsmedisiner i minst 50% stilling 

 Arbeide for at bedriftsleger får spesialiserer seg i arbeidsmedisin og etterutdanne seg 

 Få omtale i mediene knytte til disse målsettingene 

2) Arbeidsmedisin i et globalt perspektiv 

3) Fremme spesialiteten i arbeidsmedisin 

Namf har registrert 413 medlemmer i 2016, hvorav 142 er yrkesaktive spesialister og 58 er assosierte 

medlemmer. 

Anthony Wagstaff (leder av Spesialitetskomiteen) og Tor Erik Danielsen (leder av Institusjonsutvalget) hadde 
et innlegg om «Hvordan sikre arbeidsmedisinen i en ny spesialitetsstruktur», og fortalte at Helse- og 
omsorgsdepartementet nå har fastlagt en modell som tydeliggjør roller, ansvar og oppgaver i legenes 
fremtidige spesialitetsstruktur og spesialistutdanning. Legeforeningen skal fremdeles ivareta viktige 
funksjoner. 
Det skal også bli en gjennomgang av målbeskrivelse og prosedyreskjemaer i løpet av 2016, med 
implementering utover i 2017, men arbeidsmedisin er ikke først i køen.  
De sa videre at man må regne med at det kommer dokumentasjonskrav også i forhold til BHT-tjenesten, 
hvilket også mange etterlyser i dag.  
 

NHO var representert ved Norsk Industri og Erik Dahl-Hansen, som hadde et innlegg om forventninger til de 

arbeidsmedisinske avdelingene. De fire punktene han framhevet var: 

 God faglig bistand i det lovpålagte arbeidet med å forebygge, overvåke og sikre god oppfølging av 
arbeidsrelatert sykdom (ARS)  
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 God samhandling mellom BHT, AMA, Spesialister, Sykehus og aktører innen rehabilitering (som NAV 
og Attføringsbedrifter) vil være nyttig for rask og effektiv håndtering av ARS og reduksjon av 
sykefravær eller uførhet.  

 En organisering av det arbeidsmedisinske feltet som sikrer et høyt faglig nivå, god rekruttering og 
effektive tjenester.  

 Effektiv bruk av media og synliggjøring.  
Dette med mediebruk kommer stadig tilbake i flere anledninger, og er et område hvor vi i arbeidsmedisinen, 

både 1. og 2. linjetjeneste kan være mer aktive og kreative. Det ble også diskutert i en av gruppene andre 

dagen, hvordan få markedsført informasjonsbrosjyren «Arbeidsmedisineren – en ressurs for din bedrift» som 

er utarbeidet av Namf. 

http://legeforeningen.no/PageFiles/240120/Arbeidsmedisineren-nett.pdf 

Styret ønsker veldig gjerne å få tilsendt gode eksempler og historier fra hverdagen om hvordan 

bedriftsleger/arbeidsmedisiner har bidratt i virksomheter eller prosjekter. Kanskje du har en virksomhet som 

vil fortelle om dette i et innlegg i avisen? Du kan sende tipset direkte til styret eller til din fylkeskontakt. 

To andre grupper diskuterte «Bedriftslegens rolle og hverdag i dagens BHT», og «Hvordan legge til rette for 

faglige arenaer og fremme samarbeid generelt i det arbeidsmedisinske miljøet og mellom BHT til tross for 

konkurranse?», og det var her enighet om at vi må kunne ha kontakt tross arbeid i forskjellige 

fellesordninger. Det er viktig med nettverksbygging og det å dele erfaringer og kompetanse uten at det går 

utover egen virksomhet. 

Videre i programmet fikk vi også høre om forskningsprosjekter i BHT i Sverige, hvor man har avsatt 30 

millioner SEK til BHT forskning i 2013-2016. Åtte spennende og aktuelle prosjekter hadde fått støtte så langt 

og dersom du er interessert å vite mer om dette, ta kontakt med Arve Lie på STAMI. 

Vi fikk avslutningsvis høre to utrolig engasjerende og spennende innlegg om internasjonalt samarbeid fra hhv 

Tor Erik Danielsen og Marit Skogstad: India-prosjektet og Palestina- prosjektet. Det gjør inntrykk og gir mye å 

reflektere over når man hører hvordan og under hvilke forhold våre kollegaer arbeider i andre deler av 

verden.  

Vil avslutningsvis minne om Vårkonferansen som holdes i Halden 11.-13. mai. En flott anledning til faglig 

påfyll og sosialt samvær med Namf kollegaer! Håper vi ses! 

http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-forening-for-arbeidsmedisin/Nyheter/Varkonferanse---arsmote-

2016-i-Halden/  

 

http://legeforeningen.no/PageFiles/240120/Arbeidsmedisineren-nett.pdf
http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-forening-for-arbeidsmedisin/Nyheter/Varkonferanse---arsmote-2016-i-Halden/
http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-forening-for-arbeidsmedisin/Nyheter/Varkonferanse---arsmote-2016-i-Halden/
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Til deg som sykmelder 
 
 
 
 

Deres ref: Vår  ref:15/5999-1/4149 Vår dato:6.11.2015 
 

 
 

NAV øker innsatsen for sykmeldte i en tidlig fase 
Ett av vilkårene for å motta sykepenger er at den sykmeldte prøver seg i arbeidsrelatert aktivitet så tidlig som 

mulig og senest innen åtte uker. Den sykmeldte bør delta i arbeid på tross av helsemessige utfordringer. Alle 

parter – arbeidstakeren, arbeidsgiveren, sykmelderen og NAV – må bidra til at den sykmeldte så tidlig som 

mulig deltar i arbeid. Derfor vil vi orientere deg om hva som skjer fra vår side og hva vi forventer av deg som 

sykmelder. Arbeidsgivere og sykmeldte vil motta tilsvarende informasjon. 

 

Dette innebærer satsingen i Akershus 

 NAV-kontorene håndhever kravet om at sykmeldte skal prøve seg i arbeidsrelatert aktivitet 

så tidlig som mulig og senest innen åtte uker. 

 NAV Forvaltning kan stoppe utbetalingene av sykepenger hvis unntaksvilkåret ikke er 
oppfylt.  

 I informasjon til den sykmeldte med varsel om midlertidig stans av sykepenger (åtte 
uker) ber vi den sykmeldte om ta kontakt med sin arbeidsgiver for å finne løsninger på 

arbeidsplassen. 

 NAV-kontorene bistår når partene ber om assistanse 

 NAV-kontorene gjennomfører dialogmøte 2 innen 19 uker. 

 De rådgivende overlegene i NAV bistår NAV-kontorene i vurderingen av medisinske 
opplysninger. De veileder i konkrete saker for å vurdere om begrunnelsen fra sykmelder 
tilsier at det er tungtveiende medisinske forhold som hindrer arbeid og aktivitet. De gir 

også råd til NAV-kontorene i dialogen med sykmelder. 

 

Forventninger til deg som sykmelder 
Du skal følge føringene i IA-avtalen og retningslinjene i Faglig veileder for sykmeldere fra 

Helsedirektoratet. Du skal vurdere pasientens muligheter for å delta i arbeid – først og fremst opp 

mot arbeidsoppgavene pasienten har, men også mot annet arbeid. 

Foreligger det tungtveiende medisinske forhold som hindrer arbeid og aktivitet, må du dokumentere 

at det er behov for 100 prosent sykmelding ut over åtte uker. 

Dersom begrunnelsen ikke er tilstrekkelig, stanser NAV sykepengene. 

 
Kontakt oss gjerne på telefon 55 55 33 36. Vi håper på et godt samarbeid om oppfølgingen. 

 
Les mer på www.nav.no/sykmelder. 

 

 

Med vennlig hilsen  

 

 

Bjørn Lien 

Direktør  

NAV Akershus og NAV Hedmark  

 

http://www.nav.no/sykmelder
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                                                                                 Om sykefraværssatsingen i Akershus 
 

 

Sykmeldte skal raskere tilbake i jobb 
 

Mange er bekymret for at sykefraværet i Norge er for høyt. I fjor var 
folk i Akershus borte fra jobb nesten tre millioner arbeidsdager på 
grunn av sykdom.. Det er en prioritert oppgave for NAV å bidra til at 
flest mulig er i arbeid. Vi skal se etter muligheter i stedet for 
hindringer for den som skal tilbake til arbeid. 
 

 
Forskning viser at jo lenger du er helt borte fra arbeidsplassen, desto vanskeligere er det å 
komme tilbake. Dersom du over tid er borte fra arbeidslivet reduseres også inntekten din 
betraktelig. Hva skjer hvis flertallet av de sykmeldte kommer raskere tilbake til arbeid? For 
arbeidsgivere betyr det at stabiliteten, produktiviteten og konkurranseevnen kan 
opprettholdes. For arbeidstakerne betyr det at risikoen for å falle ut av arbeidsfellesskapet 
reduseres og at de får glede av den helsegevinsten som ligger i å jobbe. For storsamfunnet 
betyr det at velferdsordningene blir mer bærekraftige. 
 
Sykefravær er ingen privatsak 
Vi hører av og til at sykefravær er en privatsak som den sykmeldte og legen skal ta hånd om. 
Men: Et sykefravær innebærer at en stol står tom på arbeidsplassen, og at sykepenger blir 
utbetalt. Derfor er regelverket krystallklart: Den sykmeldte skal så tidlig som mulig og senest 
innen 8 uker prøve seg i arbeidsrelatert aktivitet. Unntaket er hvis legen kan dokumentere at 
du ikke kan delta i noe aktivitet fordi du er for syk, eller at arbeidsgiver ikke kan tilrettelegge. 
Det gjelder for noen få. I de aller fleste sykdomstilfeller er det mulig å jobbe litt. 
 
Vi i NAV Akershus ønsker å gjøre vårt for å øke sykmeldtes deltakelse i arbeid. Derfor vil vi nå 
bli tydeligere når det gjelder hvem som har ansvar for hva, inkludert hva som er NAVs rolle. 
Når vi går ut og sier dette nå, er det ikke fordi loven er blitt endret, men fordi vi har sett 
kritisk på vårt eget arbeid. I mange tilfeller har vi ikke vært gode nok til å praktisere 
regelverket. Det innebærer at vi ikke har gjort nok for at de sykmeldte beholder kontakten 
med arbeidslivet. 
 
Tydeligere krav 
Dette handler ikke om å frata folk som har behov for sykemelding noen rettigheter. Det 
handler heller ikke om å overprøve sykmelderens medisinske vurdering.  
NAV setter nå tydeligere krav både til sykmeldere, arbeidsgivere, arbeidstakere og ikke minst  
oss selv. De som blir sykmeldt, kan få et brev fra NAV om at sykepengene kan bli stanset 
hvis det ikke foreligger god nok grunn til at de er hundre prosent sykmeldt. Skal   
utbetalingen fortsette, må lovens krav til aktivitet tilfredsstilles. Alternativt må sykmelder   
eller arbeidsgiver dokumentere at den sykmeldte ikke er i stand til å jobbe. Derfor er det   
viktig at arbeidstaker har en dialog både med arbeidsgiver og lege, og tar kontakt med 
NAV ved behov.               
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NAV Akershus/ 

Telefon: 55 55 33 33 
Les mer på: www.nav.no 

Vi vet hva som virker 
Det er mange mekanismer som påvirker sykefraværet. I Hedmark har NAV gjennom to år 
høstet erfaringer med hva som skjer når NAV blir tydeligere i sin rolle. Vi har sett hvordan 
vi kan få ned sykefraværet ved å sørge for at den sykmeldte ikke mister kontakten med 
arbeidsplassen. I Hedmark ble sykefraværet redusert, og utbetaling av sykepenger sank 
med over 80 millioner kroner på ett år. NAV-kontorene i Akershus vil nå bruke disse 
erfaringene og øke innsatsen på et tidligere tidspunkt i sykefraværet. 
 
 
Hvem har ansvar for hva? 
 
 Sykmeldte 

Har du helseproblemer, men likevel klarer å jobbe noe, er det 
meningen at du skal gjøre nettopp det. Det avgjørende er ikke 
diagnosen din, men hvor mye du kan jobbe og hvilke arbeidsoppgaver 
du kan utføre. Du blir ikke sykmeldt fra arbeidsplassen, men fra 
oppgavene - enten alle eller noen. Loven gir deg en selvstendig plikt til 
å finne en løsning sammen med arbeidsgiveren. Derfor skal dere ha 
dialog for å finne ut om det er mulig å utføre oppgaver som er forenlig 
med din helsesituasjon. 

 

 

   Arbeidsgiver 
Er du arbeidsgiver, har du ansvar for å legge til rette for arbeidstakeren 
din og finne ut hvilke oppgaver som den sykmeldte kan utføre. Innen 
fire uker etter sykmeldingen skal du og arbeidstakeren sammen sende 
oppfølgingsplanen til den som har sykmeldt arbeidstakeren. Da vil 
sykmelder ha et godt grunnlag for å vurdere arbeidstakerens mulighet 
til å delta i arbeid og friskmelde helt eller delvis. Når du sender 
oppfølgingsplanen til NAV, er det viktig at du er konkret om hva du 
eventuelt trenger bistand til. 

 

 

 Sykmelder 

 Er du lege eller har myndighet til å sykmelde, skal du alltid vurdere om 
pasienten kan jobbe helt eller delvis. Bruk oppfølgingsplanen som du 
får fra arbeidsgiveren til å vurdere pasientens muligheter for å utføre 
arbeid, sett i lys av funksjon og arbeidsoppgaver. Bruk gradert 
sykmelding hvis det ikke er helt nødvendig for pasienten å være borte 
fra arbeidet 100 prosent. 

 
 
 
 

   

http://www.nav.no/

