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Det som tas opp i Overlegen handler 
ofte om arbeidsforholdene i sykehuse-
ne, og et viktig aspekt er forandringene 
som setter sitt preg på hverdagen. Noen 
endringer er viktigere enn andre og går 
inn til beinet av rolle og beting elsene 
for å utøve profesjonsoppgavene.  Slike 
endringer er viktig å sette søkelyset på 
og det er også interessant å se om det 
er utviklingslinjer. Historien er vi midt 
opp i og det er ikke lett å se slikt - uten 
å ta et skritt til siden. 

Fagligheten står under press og det 
rapporteres om fryktkultur fra mange 
foretak – man må si det er grunn til 
bekymring! En ny trend i personal-
politikken har banet vei for et nytt 
begrep: «Hard HR»! Hvordan forstår 
HR sin oppgave da? Årsplaner som har 
som mål å spare inn mest mulig på 
lønnsbudsjettene, mens de selges inn 
som «ressursplanlegging»,  innføres 
stadig flere steder. Utvidet åpningstid 
ved sykehusene, som er et politisk mål, 
medfører gjentatte angrep på vår status 
som dagarbeidere og er et utslag av 
«styring og kontroll»- modellen som er 
vår tids løsen. Viljen til å beskytte sine 
ansatte – arbeidsgivers «omsorgsplikt» 
er et begrep i AML som ikke lenger er 
så lett å få øye på som før; dette savnes 
bare mer i en tøff mediehverdag der man 
ikke bare fort kan bli offer for vanlige 
medier, men også i henges ut i de sosiale. 

Det er i det hele tatt forunderlig at 
arbeidstager og – giver synes å stadig 
lettere komme på kant. En kan henvise 
til forrige nummer av Overlegen som 
presenterte noen enkeltsaker som 
illustrerer denne foruroligende utvik-
lingen, og som på nytt har vært framme 
i DN s bredt anlagte artikkel om frykt-
kulturen som beskrives i flere norske 
sykehus. Dersom noe slikt eksisterer 
og får anledning til å utvikle seg, er det 
neppe mulig å tenke seg at det ikke 
også vil gå utover pasientene på flere 
måter.

I det daglige er det de mange ikke 
tilstrekkelig godt planlagte prosesser 
og omorganiseringer som sliter på og 
forstyrrer driften. Det er stadig noen 
sjelsettende organisasjonsprosesser på 
gang, og IKT løsninger med åpenbare 
mangler innføres uten tilstrekkelige 
forberedelser, enn si motforestillinger. 
Man lesser stadig nye oppgaver over på 
legene – som merkantilt personell før 
bedre tok seg av. Krav til dokumentasjon 
øker stadig, man dokumenterer flere 
steder, arbeider stadig tyngre ved hver 
«arbeidsstasjon» – alt for å øke pasient- 
sikkerheten. Hensikten kan være god, 
- men kan det bli for mye, må det være
lov å spørre? Det er i hvert fall sikkert
at vi bruker vanvittig med tid på disse
oppgavene – og dermed nødvendigvis
mindre på pasientene.

Det vil si - enn så lenge bruker man 
fremdeles tid på pasientene med 
 kompensatorisk ubetalt overtid. Men, 
hva når man etter hvert skal jages  
hjem med nedskårne tjenesteplaner? 
Hvordan blir det med kontinuiteten, 
kompetansen og opplæringen? Det  
er en gåte hvorfor er man ikke mer 
bekymret for at man kan ødelegge 
etablerte fagmiljøer og strukturer som 
fungerer godt - oppe i alle endringer  
– man bare forutsetter at det selvsagt
ikke må gå utover kvalitet eller
 sikkerhet.

Det kan virke som man vil ha legene 
«på plass», man operasjonaliserer det 
faglige arbeidet og gjør oss til turnus-
arbeidere uten å diskutere hva det gjør 
med fagmiljøene.  Åpne kontorland-
skap kan sees på som uttrykk for det 
samme – «clean desk». Å kunne bygge 
nye sykehus uten, eller med svært få  
kontorer til legene kan tenkes å være 
en symbolsk milepæl realisert ved de 
to siste sykehusnybyggene her i landet, 
Kalnes og AHUS. 24-timers streiken i 
England er verdt å merke seg, for den 
kan vise hva som er på vei her i forleng - 
elsen av retningen vårens forhandlinger 
kan ta. Man utvider normalarbeidstiden 
og definerer leger som «ressurs» som 
hentes fra lageret dit den trengs; da blir 
det jo nesten ikke overtid og legen 
«trykkes godt ned i setet».  •
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Av Overlegeforeningens leder Jon Helle
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OPPGJØRETS TIME

Oppgjørets time
Direktører og styreledere som ikke får ryddet opp i fryktkultur og annen ukultur, 

kan ikke fortsette. Men problemet stikker dypere.

Oppslagene i media de siste 
uker om ulike varianter av frykt-
kultur i sykehus, må få konse-
kvenser. Media har ikke kjørt 
saken på lettvint vis. Mange 
ulike aktører står frem. Beskriv-
elsene er ikke øyeblikksbilder, 
men uttrykk for noe som har 
pågått lenge, åpent eller skjult. 
Ikke bare mot enkeltpersoner, 
men det er noe som rammer 
mye bredere. Ringvirkningene 
er alvorlige noen steder. 

Ledere kan karakteriseres 
eller kategoriseres på mange 
ulike måter. Når ytringsfrihet og fryktkultur er tema, 
har vi tre typer: 
-  De som aktivt stimulerer til kritiske ytringer for

å finne de beste løsningene
- De som passivt aksepterer motstand
-  De som over tid setter inn ulike typer sanksjoner,

åpne eller subtile, mot dem som ytrer seg kritisk
Den siste typen ledere hører ikke hjemme i sykehusene, 
som er en av hjørnesteinene i det norske samfunnet.

Ikke alle ansatte rammes direkte av fryktkulturen. Tillits-
valgte, som fronter de ansatte og deres synspunkter, møter 
nok størst problemer. Men også erfarne mellomledere opp-
lever det samme. Det er all grunn til å takke de som står på, 
og står fram, på vegne av fellesskapet på jobb eller for helse-
tjenesten og pasienttilbudet. Ofte henger disse forholdene 
sammen. 

Vi skal ikke skjære alle over en kam. Mange ledere fungerer 
veldig godt. Legeforeningen deler hvert år ut sin lederpris. 
Vi mottar mange, veldig godt begrunnede forslag. Gjennom 
lederprisen har vi ønsket, og lyktes med, å vise fram gode 
forbilder på ledere som leder på en utmerket måte; Ledere 

som får de ansatte med seg, ikke 
mot seg. Og som likevel, og kan-
skje derfor, klarer å holde seg 
innenfor stramme rammer og 
utvikler virksomheten til beste 
for samfunnsoppdraget. Også 
helseministeren har brukt 
 vinner av prisen som eksempel 
til etterfølgelse. 

For å komme til bunns i 
 problemet, må følgende skje:

Maktbalansen mellom styre-
ledere og administrerende 
 direktører må noen steder rettes 
opp. Noen steder synes administ - 

rerende direktør å ha for stor makt over styreleder, som har 
den formelle makten. Direktøren legger ofte premissene for 
styrets diskusjoner og behandling av saker. Styrene må få 
bedre informasjon om hva som foregår i virksomheten og 
også om hvordan sentrale verdier etterleves. Hvis man ikke 
har en sterk styreleder og et kompetent styre med god tak-
høyde, der de ansattes representanter blir hørt, kan leder 
lage rom for å handle i skyggen for det styret ser. Og når 
fokus er på budsjett, ventetider etc., er det mye som kan 
være usynlig for styreleder. 

Der mange piler peker i samme retning, må ledelsen fra-
tre. Der leder selv ikke vil treffe rett beslutning, må styret 
gjøre det. Og ordner ikke styret opp, må eier skifte ut styret. 
Vi kan ikke akseptere den belastning ansatte utsettes for 
over tid. Og som kan gå utover pasientsikkerhet på både 
kort og lang sikt. Nye koster må inn, uten bindinger. 

Alle ledere og styrer i sykehus-Norge bør gå i seg selv  
og ta puls og blodtrykk på egen kultur. Noen vil kunne  fri- 
kjenne seg selv, andre må starte et gjennom gripende  arbeid. 

I tillegg må alle i lederlinjen, fra Storting og regjering og 
nedover, finne mer ut av hvorfor det har kunnet bli slik.  •
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Av Christian Grimsgaard, nestleder i Overlegeforeningen››

Premissene er urimelige og usann-
synlige. Sykdomsbyrden øker ikke 

proporsjonalt med leveår. Tvert i mot 
ser det ut til at sykdomsbyrden er 
 rimelig konstant selv om levealder 
øker, men kommer noe senere, og  
spres over lengre tid. Å regne med  
en prosent årlig økning av bemanning 
grunnet kvalitetsforbedring kan kan-
skje høres tilforlatelig ut, men det 
strider mot den observerte utvikling. 
En årviss økning over tid vil også gi 
høyere kvalitet. Da er det et helt annet 
helsevesen vi snakker om, ikke en 
 videreføring av dagens. Til sist, alle 
regnestykker med renters rente ender  
i det umulige bare de fremføres langt 
nok. Som her. 

Mørkemann-tankesettet er så tidlig 
og tydelig utlagt at det danner horison-
ten i Høies plan. Likevel fremmes ikke 
de radikale tilrådinger som enkelte 
fryktet (og andre ønsket). Planen kan 
langt på vei leses som et vern av dagens 
sykehusstruktur. Det henger vel 
sammen med at departementet har 
gjort grundig sonderingsarbeid i felten 
før de bestemte seg. Med oppriktig 
interesse har de kommet til viktige 
erkjennelser; det leveres mye god og 
rimelig medisin på landets mange små 
sykehus. Begeistringen for stor-drift er 
vel også på retur. Det lukter brent av 
mange fingre som «har tukla» med 
tidligere veldrevne sykehus. 

 Så den varslede nedleggelse av  kirur- 
gisk akuttberedskap ved små-sykehuse-
ne gjenfinnes kraftig moderert i planen 
Stortinget har fått fremlagt. Det har endt 
ut i en tilråding om å igangsette lokale 
prosesser for å se nærmere på beredskap 
ved fem mindre sykehus. Opptaksom-
råde legges ikke til grunn som et avgjør - 
ende kriterium. Departementet anbe-
faler å opprett holde beredskapen  
ved flere små sykehus. Også sentralt 
beliggende som Notodden og Voss. 

Fem sykehus foreslås likevel endret, 
til sykehus med medisin, anestesi, 
radiologi og elektiv kirurgi. Volda, 
Flekkefjord, Stord, Narvik og Lofoten 
skal miste akuttkirurgisk beredskap. 
Dette vekker motstand, ikke bare blant 
de ansatte og fastleger, men også i 
befolkningen. De frykter nok, som 
landsstyrets medlemmer, at å fjerne 
akuttkirurgi vil være bidra til de-rang-
ering av hele virksomheten. Langt på 
vei har de nok rett. Omlag en av tre 
øyeblikkelig hjelp innleggelser går til 
kirurgiske avdelinger. Men lukkes disse 
for ø-hjelp faller egendekningen også i 
andre fagområder. 

Ser man nærmere på de få utvalgte 
er det fellestrekk. Alle har vært 
leilend inger under større hovedbruk. 
At lokalsykehuset etter mange år med 
varierende grad av omsorgssvikt skal 
belønnes med å ribbes for ytterligere 
funksjoner er nok drøy kost for mange. 

Men departementet foreslår altså at 
alle sykehusene skal bemannes med 
kirurger. Det skal være et kirurgisk 
miljø som del av helheten. De fem skal 
får lov til å drive elektiv virksomhet 
om dagen. Med kirurger på plass er det 
vanskelig å se hvorfor de ikke like gjerne 
kan åpne for akuttberedskap. Hvor 
omfattende en slik beredskap skal være 
vil vel kunne variere. Men alle burde 
kunne stelle med enklere tilstander, 
samt stabilisere traumer i påvente av 
transport til et traume-senter?

Å nærmest forby sykehus med 
 kompetanse på plass å behandle akutt- 
tilfeller kan fortone seg urimelig. Narvik 
er et eksempel på hvor underlig dette 
kan falle ut. De har kompetente orto-
peder på huset, men pådrar en gammel 
krok seg et brudd som krever opera-
sjon får de ikke lov å slippe til. Da skal 
ambulansen humpe av gårde gjennom 
årstidene til Harstad. Og pårørende 
etter for å besøke gamle-mor. 

Uten kvalitets-argumenter eller 
annen god begrunnelse er det forstå-
elig at Narviks befolkning synes løsn-

Sykehusplanens sviktende premisser

Skal vi tro Nasjonal Helse- og sykehusplan vil hver 3. nordmann måtte velge seg inn  
i helse- og omsorgssektoren i fremtiden. Men heldigvis kan vi betrakte dommedags- 
varsler av denne type med en porsjon skepsis. Ikke sjelden bygger de på tvilsomme 
premisser. Som at pensjonsalderen ikke endres selv om vi holder oss friske lengre. I 
 dette tilfellet har forfatterne vært så redelige at de klargjør hvilke antakelser dommedag 
hviler på; at sykdomsbyrden øker proporsjonalt med antall leveår, og at kvalitetskrav vil 
øke ressursbehovet med en prosent årlig.

Helsedirektoratet    406
Folkehelseinstituttet    574 
Sykehuspartner    500

+ + +
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ingen er dårlig. Mange har vel tenkt  
at det egentlig dreier seg om presset 
økonomi og dyre vaktordninger. Men 
vaktordningene forsvinner ikke med 
akuttberedskapen. Også rene elektive 
enheter må ha beredskap for kompli-
kasjoner som kan oppstå. Selv på 
 Lovisenberg sykehus, et steinkast fra 
Ullevål, har de bakvaktordning i orto-
pedi. 

Kanskje ser helseforetakene likevel 
for seg at de skal spare penger ved å 
unnlate vaktordninger for den elektive 
kirurgien. Med en eller annen form for 
beredskapsordninger? Det er ikke mye 
å spare. Vanligvis har små sykehus 
hjemmevaktordninger som er honorert 
med betaling for hver fjerde time. Med 
omlag 500 kroner timen i 16 timer 
døgnet utgjør 1:4 honorering 2000 
kroner døgnet. De samlede lønnskost-
nadene for en bakvaktsordning ligger 
under en million per år. 

Så selv om vi skulle gå på akkord 
med vaktberedskap for den elektive 
kirurgien er det ikke mer enn fem mil-
lioner årlig i vaktutgifter ved disse fem 
sykehusene. Å stenge for akutt-kirurg-
iske tilstander utløser samtidig formi-
dable utgifter til transport på tvers av 
vårt langstrakte land. Det er lite å spare, 
og mye å tape. Likevel er det akuttkirurgi 
som har dominert det meste av debatten 
rundt det ellers omfattende fremlegget 
Stortinget skal ta stilling til. 

Hva står det ellers? Lite om penger. 
Karrig lesning for de av oss som hadde 
håpet på en erkjennelse av etterslep og 
behov for økte ressurser. Finans står på 
lur i kulissene, alt skal inn i vanlig 
budsjettbehandling. Dessuten kan det 
meste kan løses innenfor gjeldende 
rammer. For eksempel sertifisering av 
sykehus. Selv om alle vet at dette er 
tid- og ressurskrevende skal det løses 
uten finansiering.  (I Danmark er man  
i disse dager i ferd med å avvikle hele 
sertifiserings-ballet fordi det ble for 

dyrt. Kanskje burde departementet dra 
på en ny studie-tur før konsulentene 
starter gildet). 

Det står mye om pasienten. Masse.  
I perioder er bruker-perspektivet så 
påtrengende at man må ta en pust i 
bakken ved gjennomlesing; «Det er 
behov for flere kliniske studier for å 
imøtekomme pasientenes ønske om å 
få delta i kliniske studier». Og er 
bruker perspektivet påtrengende er 
fagperspektivet er fraværende. Fag-
miljø er knapt nevnt. Brukeren opptar 
manesjen alene. Ellers er regi og opp-
setning overlatt til Helsedirektoratet 
som normgiver, og Folkehelseinstitut-
tet (med Kunnskapssentert) skal 
 «produsere kunnskap». Styringslinja 
skal fortsatt være profesjonsnøytral. 
Likevel presiseres det at det er denne 
linja som skal ivareta fagstyringen. 
Uten fagkunnskap. Utøverne av de 
faktiske tjenester benevnes gjennom-
gående som «tjenesten». 

Det er altså ikke mulig å spore noen 
erkjennelse av at dagens styringsmodell 
er beheftet med uhensiktsmessigheter. 
Stadig top-down med management- 
styring flankert av direktorat og kunn-
skapssenter. Så også når det gjelder 
innretning ser planen altså ut til å lyse 
fred over utviklingstrekkene etter 
årtusenskiftet. Fag og tjeneste skal 
utvikles og styres fra skrivebordene. 

Den kumulative effekten av de siste 
års tiltro til skrivebords-styring er 
iøynefallende. Helsedirektoratet sen-
tralt har økt fra 548 til 956 ansatte på 

fem år. Selv om endel av økningen kan 
tilskrives E-helse er det ingen tvil om 
at byråkrativeksten har vært sterk. Vi 
har nå etter sigende verdens største 
direktorat. Også andre sentrale enheter 
eser ut. Folkehelseinstituttet har økt 
fra 556 i 2002 til 1130 i 2015. I foretaks-
strukturen utmerker sykehuspartner 
seg med mer enn 60 % vekst på 4 år,  
fra under 800 til 1300 ansatte.  

I denne sammenheng blir de store 
bølgene om akutt-kirurgisk beredskap 
i distriktene våre en avsporing fra en 
mye viktigere diskusjon; balansen 
mellom sentral styring og lokal auto-
nomi. Fra sykehussiden er det ikke 
alltid lett å se en tydelig effekt av alle 
ressursene som pløyes inn i de sentrale 
organ. Når manglene ute i tjenestene 
mange steder er så tydelige er det ikke 
til å undres over at innsigelsene blir 
skarpe. Men de har altså ikke fått gjen-
nomslag i denne planen. Det er synd. 

Ellers står det naturligvis mye annet 
i planen, og mye er både klokt og sant. 
Jeg har lyst å løfte frem en liten sak på 
tampen, som noen har funnet plass til å 
få med; et nasjonalt nettverk for fagre-
visjon. Her skal en gruppe fagfolk fra 
sykehus sammen gå gjennom praksis 
ved de ulike sykehusene. Nærmest som 
utdanningskomiteer. Målsettingen er 
«å lære av hverandre og få råd og vei-
ledning, ikke kontroll og revisjoner». 
Et lite avsnitt i en stor plan, men som 
ganske sikkert vil kunne få virkelig 
betydning. Billig, enkelt, og effektivt. 
Alt det sertifisering ikke er.  •

«I Danmark er man i disse dager i ferd med å avvikle hele sertifiserings-ballet 
fordi det ble for dyrt. Kanskje burde departementet dra på en ny  

studie-tur før konsulentene starter gildet»

«Fra sykehussiden er det ikke alltid lett å se en  
tydelig effekt av alle ressursene som pløyes inn i de 
sentrale organ. Når manglene ute i tjenestene mange 

steder er så tydelige er det ikke til å undres  
over at innsigelsene blir skarpe» 
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Nasjonal sykehusplan styrker Helse-
direktoratet, og rendyrker direkto-

ratets faglige rolle, mens departementet 
skal ta seg av det politiske aspektet. Er 
dette første trinn for å ta vekk de regio-
nale helseforetakene?
«Jeg og Høyre har vært helt tydelige på 
at vi vil ta bort det regionale nivået, og 
det er det politisk flertall for. Men det 
er ikke flertall for hva som skal komme 
isteden. Derfor var nasjonal sykehus-
plan 1. trinn for meg, den måtte på 
plass først. Deretter var det viktig å få 
på plass bedrede  pasientrettigheter, 
som pakkeforløp, fritt behandlingsvalg 
og reduserte ventetider. Som trinn 3 
kommer Kvinnslandsutvalgets rapport 
om fremtidig organisering av syke-
husene.   Vi vil invitere Stortinget til å 
ta prinsippavgjørelsen for ny modell i 
denne stortingsperioden, så kan lov-
arbeidet starte opp i etterkant av det.»

I 2013 sa du dette om hva nasjonal 
sykehusplan skulle inneholde på inves-
teringssiden: 

«Nasjonal sykehusplan vil gi en større 
oversikt på dette området, og Stortinget 
vil da ha fått dokumentert behovet. Da 
har de et grunnlag for å fatte vedtak, det 
har Stortinget ikke hatt til nå. Nå vet 
egentlig ikke Stortinget hva behovet er.»

Tør du vise status for sykehus-bygninger 
for Stortinget?
«Alternativet er fryktelig dårlig. Vi må 
synliggjøre status for Stortinget, og da 
kan Stortinget gjøre det de er best på, 
nemlig å foreta prioriteringer og be-
vilgninger».

Synes du sykehusplanen holder det du 
lovet?
«Ja. Sykehusplanen svarer opp dette. 
Stortinget skal ikke ta stilling til en 
konkret investeringspakke, men de 
skal vite om behovet og planene. Stor-
tinget bevilger til regionene, og dette 
var noe av det de regionale helsefore-
takene tok opp i forbindelse med 
 høringen av planen. Jeg mener syke-
husplanen gir et bedre grunnlag for 
Stortinget å fatte sine beslutninger.»

Men en av kritikkene mot foretaksrefor-
men er alle glavalagene i foretakene, og 
at behov og bekymringer vaskes oppover 
i systemet slik at Stortinget ikke vil få 
det riktige bildet av behovet. Vet for 
eksempel Stortinget som bevilger eller 
du som eier om rapportene om rotter i 
kjelleren på Ullevål Sykehus?
«Det har aldri vært ment at sykehus-
planen skal ha en statusrapport for 

hvert enkelt sykehusbygg. Denne planen 
er i tillegg til statsbudsjettet og peker 
lenger frem i tid. Det vil være et større 
investeringsbehov i årene som kommer, 
men samtidig må sykehusene forholde 
seg til rammene som blir satt.

Senterpartiet har kommet med «Folkets 
Helsetjeneste» som sitt alternativ til din 
sykehusplan. Hva synes du om den?
«Det er forbausende mye som er likt. 
Senterpartiet foreslår at sykehus skal 
organiseres i nettverk, vi foreslår i 
team. Det må bli slutt på konkurransen 
mellom sykehus, men samtidig en 
aksept av at sykehusene er avhengig  
av hverandre. De store klarer seg ikke 
uten de små, da kneler de, og de små er 
avhengig av kompetansen på de store. 

NASJONAL SYKEHUSPLAN
holder det jeg lovet for 2 år siden
Intervju med helseminister Bent Høie

››
Høyre er fortsatt fast bestemt på at de regionale helsefore-
takene skal bort, og ønsker vedtak i løpet av denne stortings-
perioden. Han innrømmer at budsjettøkningen han lovet i 
valgkampen enda ikke er oppfylt, men han vil ikke si noe om 
han tror han klarer det i løpet av disse 4 årene. Stortinget 
 trenger ikke vite detaljene i hvor dårlig vedlikeholdet er i 
 sykehusbygningene.

Av Arne Laudal Refsum, redaksjonskomitéen
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Styringsmodellen til Sp er imidlertid 
urealistisk og rotete. Staten eier syke-
husene, mens fylkeskommunen skal 
utnevne styret. Da kan man risikere at 
et fylke som har et annet politisk fler-
tall enn ministeren fører en annen 
 politikk enn det ministeren bestemmer. 
Skal jeg da kaste styret, og fylket opp-
nevne et nytt styre som fortsetter  akkurat 
som før. Det blir filibuster taktikk.»

Det er skjebnen til akuttkirurgi ved de 
små sykehusene som har tatt nesten hele 

fokuset i sykehusplanen. Man kan 
nesten mistenke deg for å ha lagt det inn 
som en lynavleder for andre forslag i 
sykehusplanen. Kunne du valgt andre 
tilnærminger til problemet, f.eks ved 
faglige revisjoner, sterkere krav til kvali-
tetsdokumentasjon, tydeligere ledere 
som skal ta opp erfaringer fra andre 
steder osv ?
«Volumet av akuttkirurgi på en del  
av sykehusene er så smått at det blir 
umulig å sammenligne kvaliteten på 
inngrep mellom små og store sykehus.  
Å samle opp tilstrekkelig antall inn-
grep til å kunne sammenligne, vil ta  
så lang tid at metoder og teknikk vil  
ha forandret seg underveis.  Derfor  
vil resultatene bli usikre. Det var der-
for nødvendig å løfte aspektet om et 

nødvendig befolkningsgrunnlag for å 
klare å lage definisjonsklasser av syke-
hus, noe jeg hadde lovet at vi skulle. 
(Regions sykehus, store akuttsykehus, 
mindre akutt sykehus, og sykehus med 
tilpassede akuttfunksjoner, red,anm.)»

Legeforeningen skriver i sin innspills-
rapport til Nasjonal sykehusplan at det 
er et problem at for mange sykehus har 
akuttfunksjoner. Når du kommer til 
landsstyremøtet i Legeforeningen og sier 
at du vil fjerne akuttfunksjonene ved 
noen lokalsykehus blir du nærmest hals-
hugget. Hva gjør noe slikt med ditt syn 
på Legeforeningen som konstruktiv 
samarbeidspartner?
«La meg først presisere at jeg har hatt 
og har en god dialog med Legeforen ingen 
i arbeidet med sykehusplanen. Og det 
har kommet ulike faglige innspill. Men 
Legeforeningen er også en fagforening, 
og det var det som kom til uttrykk på 
landsstyremøtet. Jeg var allikevel over-
rasket over at den andre stemmen, den 
som hadde kommet med innspill i tråd 
med det jeg hevder, ikke deltok tydelige-
re i debatten. Jeg hadde forventet en 
kraftig diskusjon, og var derfor over-
rasket over at ulike synspunkter ikke kom 
frem. Jeg ser fortsatt på Legeforen ingen 
som en konstruktiv samarbeidspartner.»

I valgkampen lovet du 12 mrd friske 
kroner til sykehusene, samt at utgiftene 
til fritt sykehusvalg skulle dekkes. Du 

ligger bak for å oppnå dette. Vil du klare 
å oppfylle løftet ditt?
«I snitt ligger vi ca 600 mill kr bak pr 
år, og vi har oppnådd mye. Det er riktig 
å ha høye ambisjoner. Vi har rekordhøyt 
nivå av investeringer, det er vekst i 
pasientbehandlinger, ventetiden går 
ned og antall pasienter på ventelistene 
er redusert med 35.000.»

Men kommer du i mål?
«Det er et budsjett-tema, og det svarer jeg 
ikke på før statsbudsjettet legges frem.»

Dere har innført pakkeforløp for kreft, 
men ikke kommet med ekstrabevilgninger. 
Flaskehalser blir det opp til de lokale 
lederne å løse. Er ikke dette å prioritere 
noe opp, uten å prioritere noe ned?
«Det blir jo ikke flere pasienter. Det er 
mer en ny tankegang hvor man organi-
serer virksomheten bedre, og utnytter 
ressursene bedre. Det faktisk slik i dag 
at utnyttelsegraden på utstyr gjennom 
uken er lav på mandager og fredager, 
og høyest midt i uken. Man trenger 
ikke en ny CT-maskin før man har 
utnyttet den man har maksimalt gjen-
nom uken, Pakkeforløpene bidrar til at 
vi får disse diskusjonene. Men la meg 
være helt tydelig på at dette er hardt 
arbeid og krever tøffe prioriteringer. 
Og jeg benytter alle anledninger til å 
rose de ansatte for den innsatsen de 
har gjort. Samtidig tenker jeg at det  
må være kjekt å se resultatene.»  •

Foto: E
. Stenberg

Høyres Stortingsgruppe støtter
ikke akuttkirurgiforslaget
Rett før OVERLEGEN går i trykken er det klart at Høyres saksordfører i syke-
husplansaken ikke støtter Høies forslag om å fjerne akuttkirurgien ved enkelte 
lokalsykehus. Kristin Ørmen Johnsen sier de regionale helseforetak ene må 
avgjøre dette selv.

Samtidig ønsker Høie å legge ned de regionale helseforetakene. «Planen sier 
blant annet at man skal ta hensyn til avstander, værforbehold og ikke minst 
også hvor spredt befolkningsgrunnlaget er. Så 60.000 mennesker alene er jo 
ikke et premiss», sier Johnsen til NRK.

 Arbeiderpartiet klargjør også at heller ikke de vil bruke folketall som 
grunnlag for hvilke sykehus som skal ha akuttkirurgi. «Vi mener Stortinget 
bør se helt vekk fra denne listen», sier Micaelsen til NRK.    Red.

SISTE:
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Er det egentlig noen forskjell på
Høies forslag, inkludert Primær-

helsemeldingen, og Folkets Helse-
tjeneste? 
Ja, svarer Toppe. Dette er ikke bare 
retorikk. Høies plan, inkludert Fritt 
behandlingsvalg er individrettet, den 
gir den enkelte rettigheter, men ser 
ikke samfunnsperspektivet. Det er 
svært mange forhold ved helsetjen-
esten som ikke er knyttet til individ. 
Beredskap er et slikt eksempel. Brannen 
i Lærdal, og hvordan det lille lokale 
sykehuset sto for en meget viktig 
 samfunnsinnsats dekkes ikke ved å gi 
pasienten individuelle rettigheter.

Senterpartiet går inn for å lage 20 
sykehusstyrer, tilsvarende dagens lokale 
helseforetak, hvor styrene utnevnes av 
og blant fylkespolitikerne (i tillegg til 
ansatterepresentanter og brukerrepre-
sentant) og på den måten vil styrene 
kunne holdes politisk ansvarlige ved  
at de risikerer å tape neste valg.

Kan vi ikke da risikere et svarteperspill 
slik vi hadde før foretaksreformen.  
Staten skyldte på fylkene som eide syke-
husene, og fylkene skyldte på staten  
som bevilget pengene?
Jo, det kan vi alltid når det er flere 
forvaltningsnivåer. Derfor skal regio-
nale sykehusstyret være underlagt en 
detaljert nasjonal helse – og sykehus-
plan, for å sikre folkevalgt forankring  

nasjonalt og regionalt. Vi går derfor inn 
for å beholde det statlige eierskapet, 
dette er nytt fra Sp. Vi mener foretak-
ene slik de er organisert nå har et 
 demokratisk vakuum, og vi savner at 
noen kjemper lokalt. 

Det å organisere dette i 20 foretak, vil jo 
fjerne den regionale samordningen som 
dagens organisering med RHFene utgjør?
Det som er regionalt, vil delvis bli 
 desentralisert til de 20 sykehusstyrene, 
delvis bli nasjonalt gjennom en nasjonal 
helse- og sykehusplan vedtatt av Stor-
tinget.

Dere satt i regjering når OUS- dannelsen 
ble vedtatt, og er dermed ansvarlige for 
den situasjonen sykehuset er i i dag.
Vi ville ikke laget denne konstruk- 
sjonen i dag. Sett i etterkant har dette 
vært en elendighetsprosess. Det var jo 
ikke store diskusjonen, og det var lett 
salgbart da argumenter som at Oslo-
området brukte midler som skulle gått 
til resten av landet. Alle involverte som 
trodde på diskusjonen at bare det blir 
stort, så blir det bra bør ta selvkritikk.

Dere går inn for å fjerne ISF/DRG 
 finansieringssystemet, og gå tilbake  
til rammefinansiering. Men hvordan 
skal et slikt system stimulere til økt 
aktivitet?
Det er positive og negative sider ved 
alle finansieringssystemer. Dagens 
system med DRG-prising er ment på 
regionalt nivå, men i praksis er dette 
systemet helt nede på avdelingsnivå,  
og på den enkelte pasient. Dette fører 
til fare for feil prioriteringer, alt etter 
hva som er økonomisk lønnsomt. Her 

Kjersti Toppe, Senterpartiets helsepolitiske talskvinne:

Høies helsetjeneste er individrettet

Senterpartiet har lansert sin egen sykehusplan som de kaller 
Folkets helse tjeneste. Den ivaretar både sykehus og  organiseringen 
av disse, men det er sykehusdelen som får det største fokuset. 
Det er riktignok bare sykehusdelen som er klar enda.  

Av Arne Laudal Refsum, redaksjonskomitéen

Foto: Sturlason

››

Foto: E
. Stenberg
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kan jeg vise til Skottland, hvor det 
inngås avtaler mellom myndighetene 
og sykehusene, og disse inneholder 
krav til aktivitet og kvalitet.

Høie går inn for å fjerne akuttkirurgien 
ved noen sykehus, mens dere vil opprett-

holde den. Men er det ikke noen sammen- 
heng mellom volum og kvalitet? Går det 
ikke en grense et sted for hvor lavt volum 
man kan ha?
Vi legger kvalitet til grunn. 

Det har selvfølgelig pasientene krav 
på. Men for det første må man huske at 

volumet til den enkelte lege kan være 
større på et lite sykehus enn på et stort 
sykehus hvor det er mange leger som 
skal stå for behandlingen. Videre kan 
man øke volumet ved å desentralisere 
noe av behandlingen, og man kan opp-
rettholde kompetansen ved å få til 
rotasjons/ambuleringsordninger, slik 
at f.eks. kirurgene får operert pasienter 
ved større sykehus med større volum. 
Samtidig må jeg si at Sp er helt for at 
det foregår en sentraliser ing av aktivitet 
når dette gir bedre resultater og bedre 
kvalitet. Vi ønsker på ingen måte å 
motarbeide dette, men vi må huske at 
bare 1 av 3 sykehuspasienter trenger 
veldig spesialisert behandling. Vi tror 
det fremdeles er nok oppgaver i kirur-
gien, også akutt, som kan gjøres på 
lokalsykehus. Kirurgisk vurderings-
kompetanse er undervurdert, vi teller 
antall operasjoner.

Tvungen ambulering har jo vært en 
årelang strid mellom Spekter og Lege-
foreningen. Kan man basere driften av 
et sykehus på en ordning som man ikke 
har hjemmel for?
Lokal enighet er absolutt å foretrekke. 
Og er alternativet at dersom det ikke 
skjer noen ambulering, så har du 
 faktisk ikke noe sykehus å jobbe ved,  
så vil nok dette stille seg annerledes 
enn i dag.

Er forslaget til nasjonal sykehusplan god 
nok når det gjelder investerings behov i 
bygg og utstyr?
Nei, absolutt ikke.

Senterpartiet er klar på at en nasjonal 
sykehusplan bør omfatte vedtak om 
investeringsbehov i bygg og utstyr, sagt 
noe forpliktende om hva som skal skje 
i sektoren i årene fremover. Det er det 
ikke flertall for. Denne planen er ikke 
Senterpartiets plan. Det blir kun en 
uforpliktende oversikt over omtrent-
lige planer, uten konsekvenser for 
stortingsflertallet.  •

http://www.senterpartiet.no/meny-forside/sp-lanserer-sitt-alternativ-til-nasjonal-helse-og-sykehusplan 
-article88090-12919.html



OVERLEGEN 1-201612

Holder  nasjonal sykehusplan det
den lovet når det gjelder invester-

inger? Jeg må ærlig innrømme at jeg er 
skuffet i forhold til det vi var forespeilet 
på forhånd. 

Micaelsen er kjapp til å svare: «I de 
årene som er gått har vi aldri hatt mer 
oljepenger til å bruke, men til tross for 
dette er Høie ikke i nærheten av å leve-
re. Ap lovert 12 mrd friske kr i løpet av 
denne perioden, Høie lovet mer, men 
han ligger alle rede langt bak. I tillegg 
legger han inn en rekke skjulte effekti-
viseringskrav og nye krav, slik at han 
ligger enda lenger bak enn han selv 
innrømmer. Selv om mange foretak nå 
går i balanse, så merker jeg på mine 
reiser rundt i landet, at det er trangt. 
Når det gjelder invester ingsbehov er 
ikke planen god i det hele tatt, den 
inneholder bare fremskrivn inger av 
statbudsjettet, ingen analyse av fremtidig 
behov. Hadde jeg vært OUS-direktør 
hadde jeg vært skuffet. Veldig skuffet.»

Når det gjelder andre deler av syke-
husplanen er Micaelsen raus med om-
talen. «Høie har roet seg i posisjon, og 
blitt mye mer ansvarlig, sammenlignet 
med hans opptreden som opposisjons-
politiker. Svært mye i planen er bra. 
Den minner om andre regjerings planer. 
Inndelingen i 4 typer sykehus, region-
sykehus, store akuttsykehus, små akutt- 
sykehus og sykehus uten akuttfunksjon 
synes riktig. Vi bør bli enige om hva det 
enkelte sykehus skal hete, og hva det skal 
inneholde. Dette kan være med på å 
skape et trykk mot en endringsprosess, 
for dersom det er frykt for nedleggelse, 
vil det skape utvikling og endringsvilje, 
og sykehuset vil endre seg og bli trygt.»

«Når det gjelder akuttkirurgien bør 
de fleste sykehus, selv om de er små, 
klare å rekruttere godt nok til at de har 
robuste nok fagmiljø til å klare å yte 
trygg akuttkirurgi. Små sykehus som 
Voss klarer det, og sykehusene i Finn-
mark har begynt å få tak på beman-
ning. Dersom det bare er bemanning 
med vikarstafetter, og disse igjen bare 
består av utlendinger, så gir ikke dette 
robuste fagmiljø.»

«Men akuttkirurgisaken handler 
egentlig ikke om det som står i planen, 
men det handler om fritt behandlings-
valg. Private aktører kan etablere seg 
hvor som helst. Helsetjenester skiller 
seg i regjeringens tankegang ikke fra 
levering av andre varer og tjenester.  
Vi bør ta i bruk offentlig helsetjeneste 
først, så får vi se om vi har bruk for 
private tjenester. Vi kan ha åpne poli-
klinikker på kveldstid. Dette må bygge 
på en frivillig avtale, dette er noe vi  
bør få til.»

Torgeir Micaelsen er Stortingsrepre-
sentant fra Buskerud, og nye Drammen 
Sykehus vil være hans hjemsykehus.  

Her planlegges det for 10 timers pro-
duksjonstid på operasjonsstuene, og 
bygget baseres ellers på planene fra 
sykehuset i Østfold som allerede er for 
lite. Hvorfor skal det være kvadratmet-
erne som skal være den begrensende 
faktoren? Er dette en ideologi hos 
politikerne?

«Jeg er ikke fornøyd med Østfold-
modellen, men denne skyldes økono-
miske årsaker i Helse Sør-Øst systemet. 
Det er dette som er årsak til nedskaler-
ingen i Drammen. Men jeg har hatt 
kontakt med de tillitsvalgte, og det virker 
som om de ansatte er fornøyd med plan- 
leggingen. Jeg er bekymret for at vi 
dimensjonerer riktig, men dette handler 
om ressurser, og vi må bygge hus som 
vi også kan drifte og vedlikeholde.»

«Planen har imidlertid store mangler 
i tillegg til investeringsdelen. Det er alt 
for lite om kultur og ledelse i sykehus. 
Vi må ha bedre rekrutering av ledere, 
og vi må ha trening av lederne. Det er 
for lite om medarbeiderne, og det er 
for lite om faglig innhold. Her burde 
det vært mye mer i planen.»  •

Torgeir Micaelsen, helsepolitisk talsmann Ap om Nasjonal sykehusplan:

OUS-direktør har grunn
til å være misfornøyd
Nasjonal sykehusplan inneholder ingen analyse av fremtidig investeringsbehov, bare fremskriv-
ninger av det som står i statsbudsjettet. Dette er en alvorlig mangel. Kampen om akuttkirurgien 
handler mer om privatiseringsønske og om fritt behandlingsvalg enn om volum kontra kvalitet.

Foto: E
. Stenberg

Av Arne Laudal Refsum, redaksjonskomitéen››



Av Kjetil Karlsen, styremedlem Of››

Spørreundersøkelse:
Hvordan opplever fastlegene
samarbeidet med sykehusene?

Of har i samarbeid med AF utarbeidet spørsmål til AFs medlemmer om 
hvordan de opplever samarbeidet om pasientene med sitt eller sine syke-
hus. Her er noen foreløpige funn. Overlegen kommer tilbake med mer info 
i neste nummer.
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Undersøkelsen gir et interessant
innblikk i hvordan allmennlegene 

opplever samarbeidet med sykehuset. 
Sykehusene tar i svært liten grad kon-
takt med allmennlegene underveis 
under innleggelsene for å konsultere 
dem. Allmennlegene er mellomfornøyd 
med tidspunkt for utskrivelse fra syke-
hus, informasjon ved utskrivelse og 
epikriser. Mellomfornøyd er her et 
gjennomsnitt av mange som er mis-
fornøyd og mange som er fornøyd.  
Da havner resultatet på midten. 

Samarbeidet med lokalsykehuset 
oppleves som godt (score 3,8/5), og 
legene som forholder seg til flere syke-
hus angir god oversikt over hvilket 
sykehus de skal sende pasienten til 
(score 4,24/5). Undersøkelsen treffer 
ganske bredt med rundt 1700 allmenn-
leger som har svart. I disse tider da 
nasjonal sykehusplan er høyt på agen-
daen er det interessant å på hvordan 
legene oppfatter samarbeidet med små 
og store sykehus. For det første er det 
et flertall (44%) som mener størrelsen 
på sykehuset har betydning for samar-
beidet. Et mindretall (19%) mener at 
størrelsen på sykehuset ikke har betyd-
ning. For de som opplever en forskjell i 
kvaliteten på samarbeidet, er det svært 
interessant å se i hvilken retning det 
går: 88% opplever samarbeidet med 

små sykehus som best og bare 12% 
opplever samarbeidet med store syke-
hus som best. Et oppløftende tall for 
lokalsykehusene, kanskje en tanke-
vekker for de som ensidig har trodd  
på store enheters fortreffelighet. 

Når legene skal velge mellom nærhet 
eller bredest mulig tilbud deler de seg i 
to. Halvparten velger seg nærhet og 
halvparten velger et bredest mulig til - 
bud.  Men i spørsmålsstillingen tvinges 
de til å ta et valg. De må velge enten 
eller. De fleste vil vel ha både og,et 

nært tilbud som er så bredt som mulig? 
Et slikt tilbud finnes allerede og det 
har også et navn: Lokalsykehus med 
akuttfunksjoner i indremedisin og 
kirurgi.  •

Samarbeid AF	  og Of 10.02.2016	  13:49

14.	  Kryss	  av	  for	  hvor	  samarbeidet	  er	  best	  i	  ditt	  område	  

Du	  har	  svart	  Ja	  på	  spørsmålet	  om	  størrelse	  på	  sykehuset	  er	  av	  betydning	  
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15.	  Har	  samarbeidet	  med	  sykehusene	  du	  samarbeider	  regelmessig	  med	  endret	  seg	  de	  siste	  årene?
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Som leder av Overlegeforen-
ingen i perioden 2007-2011 var 

jeg med på å fremme kravet om en 
nasjonal sykehusplan i 2010. Dette 
gjorde vi på bakgrunn av en Soria 
Moria regjeringserklæring som 
hadde lovet at ingen (lokal) syke-
hus skulle legges ned, men politik-
erne tømte sykehusene for innhold 
i stedet. Utstrakt funksjonsfordel-
ing gjorde at sykehus mistet opp-
gaver, samtidig som medisinsk og 
teknologisk utvikling førte til sen-
tralisering. Den gamle inndelingen 
i lokalsykehus, sentralsykehus og 
regions/universitetssykehus hadde 
ikke lenger noe mening. Organise-
ringen i regionale foretak hadde 
ikke lenger politisk legitimitet, og 
skiftende regjeringers forslag til 
statsbudsjett som ble vedtatt av 
Stortinget frarøvet fagfolkene 
arbeidsro til å behandle pasientene 
og utvikle fag og tjenester, alt  
fokus var på å holde (urealistiske) 
budsjetter.

Akuttkirurgi: 
Nedleggelse av akuttkirurgi ved noen 
få sykehus har tatt nesten all oppmerk-
somhet, og man kan lure på om dette 
er lagt ut for å unngå fokus på andre 
deler av planen. Legeforeningen krever 
at sykehus med akuttfunksjon skal ha 
indremedisin, kirurgi, anestesi, lab og 
røntgen. Samtidig slår foreningen fast 
at vaktlagene bør minimum bestå av 6 
leger, og man ser farene ved fagmiljøer 
som opprettholdes av vikarstafetter. 
Spørsmålet blir da : Dersom et sykehus 
ikke klarer å opprettholde et godt nok 
faglig grunnlag til fortsatt å opprett-
holde akuttkirurgien, må da også akutt 
indremedisin legges ned? Her sier 
Høie at da kan man fortsette med 
 indremedisin, mens Legeforeningen 
sier at vi må ha begge deler, som 
 hovedregel. Høie kunne ha gått rundt 
denne problemstillingen (som Lege-
foreningen har gjort) ved å stille opp 
kvalitetskrav til aktiviteten. På en måte 
må man si at Høie er modig som tar 
denne fighten, men jeg lurer jo litt på 
hvorfor?

Organisering: 
Sykehusene skal deles inn i regions-
sykehus (universitetssykehus), stort 
akuttsykehus (gammelt sentralsyke-
hus?), akuttsykehus (gammelt lokal-

sykehus?) og sykehus uten akuttfunk-
sjon. Vi kan merke oss at Helse Sør- 
Øst organiseringen i områdesykehus 
og sykehusområder ikke er tatt inn i 
denne organiseringen. Høyre gikk  
før valget inn for å fjerne de regionale 
helseforetakene, men ministeren nøler 
med denne avgjørelsen, og har nedsatt 
Kvinnsland-utvalget som skal se på 
fremtidig organisering. Det at denne 
avgjørelsen ikke er tatt før fremleggel-
sen av sykehusplanen svekker planen 
vesentlig og må kalles en alvorlig 
 mangel ved hele planen. Ministeren 
kommer, slik jeg ser det, allikevel med 
noen signaler om hvordan dette blir. 
Det varsles en sterkere nasjonal styring 
og samordning, og Helsedirektoratets 
rolle skal styrkes. Samtidig skapes det 
et klarere skille mellom departementet 
som politikkleverandør og direktoratet 
som fagforvalter. Man kan godt se for 
seg at dette enten er forløper for et 
sykehusdirektorat, hvor det blir en 
sterkere kontroll av at sykehusene 
følger de nasjonale styringssignal- 
ene. Les Dagens Medisins gode leder-
artikkel «Reform eller revolusjon?»  
om dette, se link nederst.

Fag og kvalitet: 
Det skal utvikles gode nasjonale kvali-
tetsmål, og disse skal være «ferske»  

Høies nasjonale sykehusplan
er uferdig og har store mangler!

Selv om jeg er medlem av redaksjonskomiteen for Overlegen, skriver jeg nå  
bare på vegne av meg selv. Overlegeforeningens og Legeforeningens holdning 
til nasjonal helse- og sykehusplan kommer frem av innlegget på Stortingets 
 høring om saken, se link nederst på siden.

Av Arne Laudal Refsum

Foto: Sturlason

››
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og offentlige. De skal også inneholde 
pasientopplevd kvalitet. Det er regjer-
ingens mål å sertifisere sykehusene,  
og denne sertifisering, og ordningen 
skal ha som mål at den skal skape pasi-
entsikkerhet og kvalitet og reduserer 
uønskede hendelser og pasientskader. 
Sertifiseringen skal ikke innebære mer 
rapportering, kontroll og byråkrati. 
Den må ikke vri oppmerksomheten 
mot dokumentasjonskrav og prose-
dyrer og ikke stjele tid fra pasientrettet 
aktivitet. Nasjonale kvalitetskrav skal 
innføres, og disse skal overvåkes av 
Helsedirektoratet, som også skal få 
ansvar for å godkjenne nasjonale og 
regionale behandlingstilbud og be-
handlingstjenester. 

Jeg oppfatter dette som et skritt for  
å overflødig gjøre det regionale nivået, 
og bane vei for et sykehusdirektorat. 
Jeg tror også at opprettholdelse av 
akuttkirurgi kunne vært håndtert via 
en slik godkjenning, og undrer meg 
derfor over måten ministeren  har 
valgt å håndtere dette på.

Ledelse: 
Legeforeningen har etterlyst et tydelig 
krav om stedelig ledelse. Sykehusplanen 
trekker frem viktigheten av de pasient-
nære lederne, som skal bli mer opptatt 
av pasientens opplevelse. Det er ikke 
små krav som stilles til den pasient-
nære lederen: I tillegg til pasientopp-
levelsen skal man stå for en god og 
tydelig ledelse, man skal stille krav og 

følge med på kvalitet og pasientsikker-
het, man skal være åpen og det skal 
være trygt å melde fra om uønskede 
hendelser, og alle disse feltene skal 
også eies av de ansatte. Det skal jobbes 
i team, og leder skal passe på at ansvars- 
forholdene i team er klart definert. 
Sitat:» Departementet har de senere 
årene stilt krav tiløkt kvalitet og effek-
tivitet når det gjelder pasientbehand-
ling, kvalitet på behandlingen, pasient-
sikkerhet, ventetider, fristbrudd, organi - 
sering av pasientforløpene, samt 
 organisering, planlegging og styring  
av personalressursene.» Dette skal 
gjøres via et strategisk ansvar, et 
driftsansvar, et personalansvar og et 
kommunikasjonsansvar, (se side 50 i 
planen), og selvfølgelig i tråd med de 
styringssignalene som er gitt og innen-
for de økonomiske rammene. Alt er 
rimelige krav, men er dette overkom-
melig for en avdelingssjef på en klinisk 
avdeling, i tillegg til den daglige driften 
med pasienter inn og ut, ansettelser, 
personalsaker, budsjett, innkjøp og 
ikke minst møter?

Investeringer: 
Det foreliggende forslaget til sykehus-
plan mangler helt en grundig gjennom-
gang av status for bygninger og medi-
sinsk teknisk utstyr, og hva som på et 
mer eller mindre objektivt grunnlag  
er behovet for de nærmeste årene. 
Regjeringen varslet en slik gjennom-
gang i regjeringserklæringen, og 

 helseminister Høie gjentok dette 
i et intervju jeg hadde med ham i 
2013:

«Nasjonal sykehusplan vil gi en 
 større oversikt på dette området, og 
Stortinget vil da ha fått dokumentert 
behovet. Da har de et grunnlag for å 
fatte vedtak, det har Stortinget ikke 
hatt til nå. Nå vet egentlig ikke Stor-
tinget hva behovet er.»

Jeg stilte oppfølgingsspørsmålet: 
«Tør du vise status for sykehusbygg 
for Stortinget?»

Høie: «Alternativet er fryktelig dårlig. 
Vi må synliggjøre status for Stortinget, 
og da kan Stortinget gjøre det de er 
best på, nemlig å foreta prioriteringer 
og bevilgninger».

Jeg vil hevde at den fremlagte syke-
husplanen frarøver Stortinget denne 
innsikten, og dermed muligheten til å 
ta ansvar for situasjonen. Legeforen-
ingen har i en årrekke hevdet at de 
økonomiske rammene for sykehusene 
er for små. Kravene til aktivitet (inklu-
sive redusert ventetid og ingen frist-
brudd) har tvunget sykehusene til å 
nedprioritere investeringer i bygninger 
og medisinskteknisk utstyr. Dagens nye 
sykehusbygg bygges for små, og blir 
dermed tunge å drive effektivt og de 
gir dårlig arbeidsmiljø for de ansatte.  

Konklusjon:
Sykehusplanen har store mangler,  
og den holder på ingen måte det 
 ministeren har lovet på forhånd.  •

Nedleggelse av akuttkirurgi ved noen få sykehus har 
tatt nesten all oppmerksomhet, og man kan lure på om 
dette er lagt ut for å unngå fokus på andre deler av 
planen.

Arne Laudal Refsum

Linker: 
http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/svarteperspillet-om-sykehusene-1.439537 
http://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Publikasjoner/Statusrapporter/nasjonal-sykehusplan/ 
http://legeforeningen.no/PageFiles/238368/Notat%20-%20Legeforeningen.pdf 
http://www.dagensmedisin.no/artikler/2016/01/28/reform-eller-revolusjon/ 
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Marit Hermansen, f. 1964 ble cand.med. ved universit-
etet i Bergen 1992. Etter turnustjenesten har hun 

erfaring fra sykehus med 6 måneder ved Barne- og ungdoms - 
psykiatrisk avdeling ved Haukeland og 6 måneder ved indre - 
medisinsk avdeling Kongsvinger sykehus. Hun har etter 
dette jobbet i primærhelsetjenesten i hjemkommunen Grue 
i Solør etter dette, både som fastlege og som kommuneover-
lege. Sammen med mannen driver de en gård («du får skrive 
at det er mannen min som driver den»), og de har 3 barn. 
Hun har vært leder for allmennlegenes fagmedisinske 
forening og hun har sittet 2 år i sentralstyret før hun ble 
valgt ved akklamasjon i mai 2015.

Er manglende erfaring fra sykehus et problem for deg i rollen 
som president?
Man ønsker seg jo alltid mer erfaring, men som allmennlege 
har jeg jo hatt bred kontakt med sykehus, og som leder av en 
fagmedisinsk forening har jeg jo hatt mye kontakt med de 
andre fagmedisinske foreningene. Jeg blir godt informert  
av de tillitsvalgte fra Ylf og Of.

Nasjonal Sykehusplan, - hva tenker du om dette med funk-
sjonsfordeling og eventuelt tap av akuttkirurgi, i forhold til 
sykehusstruktur ved Sykehuset Innlandet som jo består av 
Lillehammer, Gjøvik, Tynset, Elverum og Kongsvinger?
Jeg opplever Kongsvinger som et godt fungerende lokalsy-
kehus som alltid har levd under «trusselen» om funksjons-
fordeling. Det virker nå som om de puster lettet ut, mens 
det pågår en egen prosess for resten av Sykehuset Innlan-
det. De har klart å drive sykehuset med en blanding av 
fast bemanning og gode vikarstafetter. På denne måten 
klarer man å opprettholde god kompetanse, samt at det 
er godt samarbeid med sykehusene i Hamar og Elve-
rum. Dersom et sykehus bare hadde vært drevet med 

Marit Hermansen, 
president i Den norske legeforening

››

Foto: Sturlason

Intervjuet av Arne Laudal Refsum, redaksjonskomitéen

            jeg trives som president i Legeforeningen, sier Marit Hermansen, et
             halvt år etter at hun overtok vervet etter Hege Gjessing. Jeg lærer noe 
hele tiden, og jeg møter stor velvilje og hjelpsomhet til å være en god president, 
enten det er fra tillitsvalgte eller fra sekretariatet i foreningen.

Foto: E
. Stenberg

JA
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vikarstafett, må det gi grunnlag for å vurdere om en funksjon 
kan opprettholdes. Behandlingen av den enkelte pasient kan 
være god nok, men det vil ikke være noen til å drive fagutvik-
ling, vedlikeholde prosedyrer eller drive kvalitetskontroll.

Helseminister Bent Høies forslag til Nasjonal Sykehusplan 
foreslår å fjerne akuttkirurgien ved noen sykehus, noe som har 
vakt mye diskusjon. Legeforeningen har jo vært veldig tydelig 
på at sykehus med akuttfunksjon skal ha både medisin og 
kirurgi. Men ser du ingen problemer med størrelse på syke-
huset/volumet av aktiviteten og kvaliteten på behandlingen 
som blir gitt? Med andre ord: Er det ikke en sammenheng 
mellom volum og kvalitet? 
Det som er viktig er at pasientene må ikke stilles overfor 
valget mellom god kvalitet eller nærhet. Vi må klare å gi  
god kvalitet, ved å styrke de mindre sykehusene ved å tilføre 
oppgaver, vikarer eller ambulering slik at legene opprett-
holder volum og kompetanse.

Blir ikke dette i konflikt med vårt tidligere standpunkt om at 
ambulering skal være frivillig? 
Her må vi helt klart bygge på frivillige ordninger. Prinsippet 
i arbeidslivet er at partene får til enighet, og dette vil være 
et godt utgangspunkt.

Før valget i mai 2015, hvor du ble valgt til president og Jon 
Helle til visepresident, hadde Dagens Medisin en vurdering av 
at disse valgene varslet en tøffere tone fra Legeforeningen. Hva 
tenker du om dette nå, har det vært nødvendig å være tøff?
Marit Hermansen tar en liten tenkepause før hun sier: Nei, 
men tydelig. Det er helt nødvendig at jeg og Legeforeningen  
er tydelig, enten det gjelder nasjonal sykehusplan, spesialist-
utdanning og spesialiststruktur eller primærhelsemeldingen. 
Her er det godt å ha med seg den fagmedisinske aksen og fint 
å ha med seg Landsstyrets tydelige signaler for primærhelse-
tjenesten og akuttberedskap. Det er andre som må bedømme 
om dette er en tøffere tone. Jeg er mer opptatt av å være tydelig. 
Så nei, mer tydelig enn tøff. Men jeg kan være tøff om jeg må.

Tapet i arbeidsretten omkring gravide legers rett til vaktfritak 
har avslørt en betydelig forskjell i virkelighetsoppfatningen 
mellom Legeforeningen og Spekter. Hvordan ser du på denne 
utfordringen? 
Jeg ønsker at vi skal være en solid og forutsigbar samar-
beidspartner. Utgangspunktet i Norge er 3-partssamarbeidet 
mellom arbeidsgiver, arbeidstager og myndighet og vi må 

bygge videre på dette. Vi må altså komme til enighet, og ikke 
bare tro på styring, styring og styring. Vi får løst svært mange 
av helsevesenets utfordringer og behov ved ansvarsfølelse 
og frivillighet, og jeg skjønner derfor ikke det store behovet 
for styring. Men dette er et område jeg er spent på. Helse-
ministeren har jo signalisert behovet for god ledelse.

Det bygges nye sykehus i Norge som allerede fra åpningen er 
for små. Ahus var modell for det nye sykehuset i Østfold, som 
har korridorpasienter allerede fra første dag. Hva vil Lege-
foreningen gjøre med at det er størrelse/kvadratmeter som 
blir den styrende faktoren i sykehusdrift og ikke fag/kvalitet?
Her er jeg veldig glad for at pasientombudene i Oslo og 
Akershus har vært så tydelige. Vi må ha et tett samarbeid  
med Sykepleierforbundet, og vi må bruke våre internasjonale 
nettverk. Diskusjonen rundt åpningstid har lett for å glemme 
at det er dyrt å ha personell ut over kvelden.  •

      Jeg ønsker at vi skal være en solid og forutsigbar samarbeidspartner. 
Utgangspunktet i Norge er 3-partssamarbeidet mellom arbeidsgiver, 
             arbeidstager og myndighet og vi må bygge videre på dette. 

Marit Hermansen
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Oppgaver/opptaksområde  
ved planlagt nytt sykehus
Ahus skulle være universitetssykehus, 
fullverdig akuttsykehus og traume-
sykehus for 320.000 innbyggere ved 
slutten av planperioden. Sykehuset 
skulle tilby 90 % av de tjenester be-
folkningen trengte. Øvrige regions-
funksjoner på OUS.

Forutsetninger
•  30 % ytterligere poliklinisering/

dag behandlinger innen somatikk.
Liggetid ca 4 dager, åpningstid 10
timer pr dag, 5 dager pr uke.

•  Fleksible sengeområder for somatikk, 
likt utformet, mulighet for «trekk-
spill»-endringer uten ombygninger.
Sengeposter (ca 28 senger) organisert
i 4 sengetun. I utgangspunktet kun
enerom, derfor ikke behov for under-
søkelsesrom/samtalerom fordi dis-
kresjon og taushetsplikt kunne ivare-
tas på pasientens eget rom. Automatisk 
medisinhåndtering, derfor ikke bruk
for tradisjonelle medisinrom på senge -
postene.  Ingen forberedte korridor-
plasser med uttak/ringeklokker da
det ikke skulle forekomme korridor-
pasienter. Planlagt belegg gjennom-
snittlig 85 %, senere forandret til 90 %.

•  Poliklinikker, dagkirurgi, medisinske
behandlingsrom, sentraloperasjon,
radiologiske tjenester etc. dimensjonert 
og beregnet ut fra 10 timers åpnings-
tid.

Kontorforhold
Legene skulle sitte i åpne kontorland-
skap. I utgangspunktet ikke forutsatt 
fast plass, noe både enkelte avdelings-
sjefer 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 personal-
ansvar. Minimalt med møterom som 
skulle forhåndsbestilles og brukes 
fleksibelt av alle. Nedskalering av 
 merkantilt personale da mye skulle 
overtas av dataløsninger, f eks tale-
gjenkjenning og overføring av digitale 
merkantile oppgaver til behandlende 
personell.

Bygningsmessig
Kompakt bygg med en sammenheng-
ende 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 /pasient-
hotell 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 mil-
liarder 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 senge tunene 
ble det nå 2 dobbeltrom og 3 enkeltrom 
pr tun. Planlagte rom ble gjort mindre, og 
noen forsvant i nedskaleringsprosessen.

Dette gjorde sykehuset mindre funk-
sjonelt og effektivt, med mindre mulig-

Akershus Universitetssykehus 
er ikke et modellsykehus!

Av Odd Grenager, overlege, Akershus universitetssykehus››

AHUS ble redusert med 20.000 kvadratmeter i planleggingsprosessen og det 
ble dermed for lite allerede før det ble bygget. Det har blitt en uverdig stollek  
der noen må krympe for at andre skal ekspandere. Det er stadige prosjekter for 
å løse kapasitetsproblemene. Sengepostene er for små, det mangler kontorer 
og møterom. Garderobene har nesten 200 skap, men bare 2 toaletter.

ARBEIDSFORHOLD I SYKEHUS
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heter 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 åpnings-
tid har aldri vært forsøkt innført. Kun 
enkelte prosjekter med innleid perso-
nale har fungert ut over vanlig dagar-
beidstid. Overbelegg (over 100 %) har 
vært en regelmessighet, og har ført til 
«fortetningspasienter» med to pasien-
ter 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 veiled-
ning da slike lokaliteter ikke finnes.  
Åpne ekspedisjoner har blitt skjermet 
med glassvegger.

Mange mistrives i åpne kontorløs-
ninger. 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. 
Over holdelse av taushetsplikt er en  
umulighet.

Det nedskalerte sykehuset ble fra 
2011 tillagt økt opptaksområde med 
160.000 innbyggere og 1100 nye med-
arbeidere.  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 
ekspandere, med stadige omrokeringer 
da nye forutsetninger og behov åpen-
barer seg. Dette skaper mye uro og 
stjeler mye energi fra den daglige 
 driften med stadige gjennomganger  
og prosjekter for å løse kapasitets-
problemene.

Økningen i antallet ansatte har ført 
til tranghet på alle områder. Ett eksem-
pel 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/telefon-
system/forsyningssystem/medika-
mentsystem 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 be-
handlingsmetoder og et stadig økende 
effektivitetskrav skulle tilsi at lokalitet-
ene burde stå i forhold til dette. Opp-
taksområdet vårt vokser med ca 2 % i 
året, det gir nesten 50.000 nye innbyg-
gere pr 5. år og tilsvarer et norsk lokal-
sykehus. Det er dyrt å bygge nye syke-
husbygg, men mye dyrere å drifte disse 
og fylle sykehusene med kompetent 
personale, god diagnostikk og behand-
ling for pasientene. Det bør bygges 
større råbygg som så heller kan inn-
redes 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?  •

ARBEIDSFORHOLD I SYKEHUS
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Det nye Sykehuset Østfold belig-
gende på Kalnes har av vår helse-

minister og flere blitt omtalt som en 
stor suksess og et eksempel til etter-
følgelse. Suksessen er nok mest målt  
på at prosjektet ble ferdig før tid og til 
budsjett. Om det er et eksempel til 
etterfølgelse bør evalueres grundig  
før man gjenbruker våre løsninger. 

I planfasen ble det laget 3 alternative 
utredninger. Sykehuset anbefalte på det 
sterkeste sterkt å bygge ett, nytt sykehus 
på Kalnes som samlet all somatikk og 
psykiatri under ett tak. Helse Sør-Øst 
mente det ble for dyrt og krevde fortsatt 
drift i Moss og bygging av et mindre 
akuttsykehus på Kalnes , tross store inn- 
sigelser om doble vaktlag, splittet fag-
miljø og tap av stordriftsfordeler. Slik 
ble planen i en revidert Konseptrapport 
i 2008, men dette ble allikevel for dyrt. 

 I 2010 ble det vedtatt fra Helse Sør-
Øst at byggekostnadene for Kalnes 
måtte reduseres med en halv milliard 
kroner. Da hadde man allerede en 
 nøktern standard og arealer knapt til - 
passet behovet. Ytterligere kutt måtte 
til og det forsvant  to etasjer på det ene 
bygget. Bildet illustrerer godt hvordan 
kuttet ble gjort. Avdelingene det gjaldt 
ble ikke tatt med på konsekvensutred-
ning av kuttet. I Sverige har man i 
tilsvarende innsparingssituasjon be-
holdt yttervegger og ventet med inn-
redning slik at man får et  «skall» som 
kan innredes etterpå. Dette var ikke 
aktuellt hos oss. Vi skulle hatt de 
 kvadratmeterne nå. 

Enerom til pasientene med eget dusj 
og toalett er i media gang på gang lagt 

frem som et stort gode. For de fleste 
pasientene er det utvilsomt det, men 
det er personellkrevende, pasienter 
blir liggende alene uten tilsyn i lange 
perioder og når man har et begrenset 
antall kvadratmetere å fordele, bør det 
vurderes om det ikke hadde vært bedre 
med noen 2-sengsrom for å frigi areal 
til andre formål. Så lenge visjonen og 
målet er å ha under 3 % infeksjoner 
skulle man klare seg godt med noen 
2- mannsrom også.

Bortsett fra enerommene bærer
Kalnes dessverre preg av trangboddhet 
på poliklinikkene og i akuttmottak. 
Dette er til hinder for effektiv drift, 
dessuten belastende for pasientene og 
de ansatte. Av plasshensyn er satt satt 
begrensning på antall pårørende og på 
kreftpoliklinikken  har pasientene fått 
beskjed om i flere tilfeller at pårørende 
ikke kan være med.

Et nytt sykehus må bygges også med 
tanke på de ansatte. Trivsel og godt 
arbeidsmiljø bidrar til god pasientbe-
handling og vi må lokke mange unge 
inn i helseyrker om vi skal opprett-
holde dagens nivå på helsetjenestene 
til den økende befolkningen.

Legene som går tilstedevakt har 
fortsatt har enerom, men eget toalett 
har de ikke. 7 vaktrom deler toalett på 
gangen og det er ikke tilgang til dusj.  
Grønn garderobe med skap til 80 per-
soner, er kanskje den «verste» med én 
do og én dusj i samme rom (se bildet). 

Ansatte er oppfordret til å sykle til jobb 
og om dette gjelder andre sykehus også 
så pass på og bygg garderober, dusjer 
og muligheter til å henge opp vått tøy.

  Når det gjelder arbeidsplasser for 
legene var konseptet stort kontorland-
skap og deling av arbeidsplasser for 
alle. Dette ble bestemt uten at det var 
forankret i legegruppen eller gjort 
noen undersøkelser som viser at dette 
er mer effektiv enn mindre løsninger. 
De som satt i brukergrupper hadde 
ingen innflytelse på konseptet, ingen 
innflytelse på antall plasser og heller 

Hva kan vi lære av Kalnes?

Finansiering av sykehus fører til at byggene blir for 
små og dermed dyre å drifte. Plassmangel gir dårlig 
effektivitet. Arealknapphet og enerom til pasientene 
gjør at arbeidsmiljø og trivsel blir salderingsposter.
Lytt til erfaringene og gjør det bedre neste gang.

Av Anne-Karin Rime, Kjell Ingar Bjørnstad, Ole Fredrik Lund››
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ingen innflytelse på hvor disse 
 kontorlandskapene skulle plasse-
res. Kun utformingen av kontor- 
land skapene var temaet. 

Noen overleger har en fast kontor- 
pult, mange har ikke. Det er man-
gel på rom som skulle brukes til 
telefonsamtaler og små møter, slik 
at samtaler ofte må tas i korridoren 
for ikke å forstyrre andre. Se egen 
sak om bakgrunnen for konseptet. 

 Det er bygget flere nye sykehus 
de siste 15 årene og prosjektene 
står i kø. Vår opplevelse er at mye 
av de samme feilene gjøres om 
igjen ved hvert nytt prosjekt.  Det 
bør være i alles interesse  å gjen-
nomføre en grundig evaluering   
av om våre siste sykehusbygg  
 fungerer som forventet eller om 
forbedringer kan gjøres? Evalue-
ringen bør gjennomføres av en 
uavhengig instans og ansatte og 
pasientorganisasjoner  må invol-
veres.  Hvordan bygger vi bedre 
neste gang.  •

Vårt råd til dere som skal være 
med å bygge nytt sykehus må være:
1.  Delta i utvalgene, det er her du kan påvirke.
2.  Vær nøye på å følge opp det dere har blitt enige om i utvalgene,

det du trodde dere var enige om endrer seg noen ganger underveis.
3.  Følg med på store milepeler for planene (f.eks. behandling i det Regionale fore-

taket), det dere trodde lå fast kan komme til å legges helt bort uten ny involvering.
4.  Som tillitsvalgt må du definere hva som er viktig for din gruppe (kontorplasser,

arbeidsplasser, vaktrom, garderober, arbeidstøy, tilgang på mat, hvile, etc.). Følg
opp planene for dette helt fra begynnelsen og ikke aksepter at «det skal vi se på
senere». Før du vet ordet av det er det for sent.

5.  Et av målene med nytt sykehus er å bedre logistikk og redusere driftskostnader.
Hver avdeling lager en plan for egen gevinstrealisering. I denne prosessen er
det lett for planleggerne å glemme hva et sykehus faktisk driver med, pasient-
behandling. All «annen» aktivitet skal tilrettelegge for at klinisk personell skal
kunne bruke mest mulig tid på faget og pasientene.  Det er ikke lurt å spare på
søppeltømming, distribusjon av tøy eller sekretærtjen -
ester hvis klinisk personell må bruke tid på det i stedet for på pasientene.

6.  Spør om hvilke løsninger man har valgt på andre sykehus (f.eks. AHUS, Syke-
huset Østfold) og spør om løsningen er evaluert og om brukerne og pasientene
er fornøyde?

7.  Ta kontakt med oss og hør om vi har samme mening.
8.  Kom på besøk og se selv.
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Denne malen er nå til revisjon slik
at hele prosessen skal gå raskere.  

Det er svært viktig for sykehusene som 
skal bygges at medarbeidere er med i 
prosessen fra starten av. Tidlig i plan-
leggingen legges standarder og areal 
utfra estimert fremtidig behov. Dette 
gjelder så å si alle områder fra konsulta- 
sjonsrom på  poliklinikkene,  antall 
operasjonsstuer, arbeidsplasser til  areal 
på pasientrom, lagere og kjøkken mm.

I den fasen hvor arealene til de for-
skjellige områdene gjennomgås og 
hvor funksjon og utstyr i rommene 
fastlegges er det avgjørende at med-
arbeiderne er med.  Legegruppen må 
delta i denne fasen og være med å finne 
gode løsninger innenfor de rammene 

som er lagt. Ikke minst går dette på 
viktigheten av nærhet mellom de for-
skjellige funksjoner, pasientforløpene 
og arbeidsprosessene. Her er det viktige 
at sykehuset har et omforent klart mål - 
bilde og tatt klare konseptuelle valg.

Et av de viktigste elementene i 
 bygging av nye sykehus er fleksbilitet i 
bygget. Vi vet at behov for sengeom-
råder innenfor de forskjellige fagom-
rådene endrer seg. Behovet for polikli-
niske konsultasjonsrom/behandlings- 
rom og rom til dagbehandling øker 
raskere enn det en har estimert. Erfar-
inger fra sykehusbygging både i Norge 
og  i andre land i Europa viser at drein-
ingen fra døgnbehandling til dagbe-
handling og poliklinikk går rask ere enn 

det en har forutsatt i planleggingsfasen.  
Derfor er fleksibilitet i bygget viktig 
slik at en kan konvertere rom til andre 
formål eller til annen pasientgruppe.  
Derfor er sengeområder og poliklinikker 
standardisert så mye som mulig. En 
annen trend som gjelder sykehusbygging 
er sambruk og utnyttelse av areal. På 
poliklinikkene i nytt østfoldsykehus er 
konseptet at ingen fagområder «eier» 
sine områder, men er innrettet slik at 
rom kan brukes på tvers av fagområder 
når dette er ledig.  (Dette gjelder ikke 
spesialrom med fagspesifikt utstyr).

Et av de konseptuelle valgene vi gjorde 
i nytt østfoldsykehus,Kalnes, var blant 
annet å gå bort fra cellekontorer til 
arbeidsområder med variert antall 

Utviklingsdirektøren om arbeidsplasser 
ved nytt Østfold-sykehus

Av Helge Stene-Johansen, barnelege, utviklingsdirektør Sykehuset Østfold››

Det å planlegge og bygge nye sykehus i Norge gjennomføres etter en 
standardisert mal hvor hele byggeprosessen er inndelt i ulike faser. Fra Idefasen 
for nytt østfoldsykehus til ferdig bygg desember 2014 har dette tatt 10 år.  

Arbeidsforhold for yngre leger på Kalnes
Innflyttingen til Kalnes har vært utfordrende for Ylfs medlemmer, både LiS 
og turnusleger. Da sykehuset har hatt stramme økonomiske rammer for 
byggingen har dette gått ut over antall kvadratmeter. Alle pasientene har fått 
enerom, men det er manko på polikliniske konsultasjonsrom, arbeidsplasser 
og generelt plass til de ansatte. 

Av Kristin Kornelia Utne, styremedlem Ylf, stipendiat på hematologen, Sykehuset Østfold

Fra ledelsens side angis det at syke-
huset er bygd etter et nytt konsept,  
og at plassmanglene vi rapporterer  
om er grunnet i at vi ikke jobber etter 
konseptet.

Fra ansattes side oppleves det som 
om det nye konseptet er tilkommet 

grunnet manglede areal, ikke omvendt. 
Konsept Kalnes legger opp til store 

endringer i arbeidsprosessen. Det er 
bygget mindre arbeidsstasjoner på post 
og i akuttmottaket, da vårt primære 
arbeid skal foregå inne hos pasienten. I 
praksis medfører dette at det blir svært 

trangt inne på arbeidsstasjonene, da 
det fortsatt er behov for drøftinger og 
previsitt.

Ylfs medlemmer har opplevd fohold-
ene i akuttmottaket som særlig proble-
matiske. Det forventes fra ledelsen en 
stadig hurtigere avklaring av pasienter. 

››
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plasser.  Vi vet at mange av legenes 
arbeidsplasser stort sett står tomme 
største delen av dagen og at det er 
mulig at flere kan dele på arbeids-
plassene.  I nytt østfoldsykehus er 
arbeidsplasser differensiert etter be-
hov.  Det er derfor både cellekontorer 
og to mannskontorer til områder med 
maks 8-10 personer. 

Fra rapporten; Forprosjekt nytt  
østfoldsykehus  15.11.2010 :

«Som hovedkonsept for kontorom-
råder i nytt østfoldsykehus er det valgt 
åpne miljøer. I konseptet inngår det 
arbeidsplasser, stillerom og fellesfunk-
sjoner som ivaretar tverrfaglig arbeids-
funksjonalitet» 

Konseptuelle føringer for arbeids-
områdene for legene  var at overleger i 
størst mulig grad skal ha «faste» plasser, 
LIS leger deler arbeidsplass i samme 
arbeidsområde,- to LIS leger deler en 
plass. Alle leger får egne låsbare skap i 
sitt arbeidsområde. Ved fravær (fri, 
avspasering, kurs etc.) skal andre  
kollegaer kunne bruke plassen. I nær-
het til legenes arbeidsområder er det 
møterom, stillerom og kopirom.

En av forutsetningen  for  valg av  
denne løsningen er at det er tilstrekkelig 
med arbeidsplasser ute i  klinikken, dvs 
på sengeområdene, på poliklinikkene, 
operasjonsstuene og i akuttmottakene 

og på pasientrommene som er enerom.  
Både ibruktakelse av kjent teknologi 
(bærbar PC ,nettbrett, smarttelefon) 
samt andre arbeidsprosesser som å 
skrive notater selv, skrive eller diktere 
på pasientens rom gjør at en må tenke 
nytt på hvor de forskjellige arbeids-
prosessene til legene gjøres. Vi gjennom- 
gikk alle skrevne notater og epikriser i 
september 2015 og registrerte at 65 % 
av notatene og 28 % av epikrisene ble 
skrevet selv utenom skrivetjenesten og 
at dette var en øking på henholdsvis 
7% og 13 % fra året før.   Videre er det 
etablert mange drop in PC plasser på 
fagbiblioteket der en en kan sitte ufor-
styrret ved en arbeids stasjon og en kan 
få hjelp til for eks empel artikkelsøk.

Teamarbeid rundt pasientbehandling 
og pasientens medvirkning og samtykke 
kombinert med bruk av  mobil teknologi 
gjør at behovet for å trekke seg tilbake 
for diktering blir endret.  Det skal selv-
sagt være mulighet for dette der det er 
nødvendig, men mye pasientrettet arbeid 
kan gjøres i de områdene pasientene er. 

Møterommene  som er av forskjellige 
størrelser er plassert forskjellige steder 
i bygget, men i hovedsak nær legenes 
arbeidsområder.  De fleste møterom 
har også arbeidsstasjoner slik at de kan 
brukes til arbeidsplasser når de ikke 
benyttes til møter. 

Det er alltid slik at ikke alt en plan-
legger i tidlige faser er den beste løs-
ningen når sykehuset kommer i drift.  
Dette kan være på grunn av at nye 
arbeidsprosesser og ny teknologi er 
ukjent i starten, samt at planleggingen 
rett og slett ikke har vært god ok. Det 
er derfor viktig at legene er med i de 
fasene disse avgjørelsene tas og at en 
har klar forståelse for at det tar tid før 
alt fungerer som det skal, både det å  
bli kjent med nye rutiner, ny teknologi, 
nytt bygg og nye arbeidsprosesser.  
Det må allikevel være gode rutiner for 
hvordan ønske om endringer skal 
handteres og eventuelt iverksettes. 

I alle sykehusbyggprosjekter er det 
tett oppfølging av økonomi og ikke 
sjeldent blir det i løpet av prosessen 
nødvendig med kutt for å holde seg 
innenfor tildelt ramme. Slik var det 
også for nytt østfoldsykehus.  Da må en 
på nytt ta noen valg på hvilke områder 
som kan reduseres.  Mye kan gå på 
byggetekniske arealer og kvaliteter 
samt som en på nytt  må se på sambruk 
av areal.  Et hovedprinsipp for nytt 
østfoldsykehus var at en reduksjon i 
kostnader ikke skulle gå utover pasient - 
arealer. På den måten blir konseptuelle 
valg som «pasienten i fokus» og at 
«pasients behov skal være førende»  
en realitet. •

Målet er nå én time per pasient. Sam-
tidig er de fysiske arbeidsforholdene 
forverret. Vaktteamene holder til i 
«glassbur» på 7,2 kvm med dårlig ven-
tilasjon hvor det står 4 PCer. Arbeids-
miljøloven angir 6 kvm per arbeids-
plass. Begrunnelsen for at rommene 
kunne bygges så små hos oss er at de 
ikke er arbeidsplasser, da arbeidsplassen 
er inne hos pasienten. Rommene skal 
benyttes til sporadiske telefonsamtaler 
eller kjappe søk i pasientjournaler. Det 
er lagt opp til at diktering i hovedsak 
skal foregå inne hos pasienten. 

I praksis er det behov for kontinuer-
lig og gjentagende drøfting med kolle-
ger gjennom hele vakten, gjennom-
lesning av journalen til pasienter på  
vei inn til akuttmottaket, diskusjon av 
røntgenbilder, kontroll av blodprøver, 

samt utallige telefonhenvendelser fra 
både innleggende leger og sykepleiere 
på post. Nesten alle disse oppgavene 
berører ikke pasienten som legen til en 
hver tid er inne hos, og må derfor utføres 
i et arbeidsrom. De dedikerte glass-
burene er det vi har tilgjengelig, og 
fungerer de facto som arbeidsrom. 

I etterkant av innflytting kom det 
inn et stort antall klager fra ansatte i 
akuttmottaket og i begynnelsen ble 
vi møtt med at vi ikke jobbet etter 
«sykehuskonseptet». Etter videre 
protester opplevde vi at holdningen 
endret seg noe og saken ble blant annet 
tatt opp i sykehusets arbeidsmiljøut-
valg. Prosessen med å forbedre forhol-
dene er nå i gang og enkelte rom skal 
omdis poneres til arbeidsstasjoner for 
vakt gående leger. 

De ansatte håper omstruktureringene 
vil bedre noe på arbeidsforholdene i 
akuttmottaket, men hovedproblemet 
med manglende arealer i sykehus og 
akuttmottak består. 

Det finnes mange andre eksempler 
på manglende areal. Blant annet ingen 
arbeidsplasser avsatt til turnuslegene, 
få polikliniske konsultasjonsrom og 
ingen plass til kjøleskap for oppbevar-
ing av ansattes mat. 

Med stadige ønsker om en mer 
 effektiv drift av sykehus må ansattes 
arbeidsforhold være forenelige med 
gode arbeidsprosesser. 

Å innføre nye konsepter for drift 
grunnet for trange rammer som gjør 
at yrkesutøvelsen møter logistiske 
hindringer kan ikke være veien å  
gå.  •
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Er overlegers arbeidsinnhold og 
-miljø forskjellig fra andre ansattes?
Lite kontroll over beslutninger, lite
kontroll over arbeidstid og rollekon-
flikter er faktorer som øker risiko for
helseplager og sykdom. Dette er faktorer 
som kan være viktige for mange syke-
husleger.

Sykehuslegers prestasjoner avhenger 
i høy grad av intern motivasjon. God 
forståelse av pasienten og god kommu-
nikasjon om behandling krever at leger 
engasjerer seg i pasientene, at demoti-
vasjon ikke resulterer i kynisme. Spesi-
alisthelsetjenesten er helt avhengig av 
at enkeltpersoner bygger kompetanse 
kontinuerlig og følger med på den 
internasjonale «behandlingsfronten». 
Ofte er det engasjerte ildsjeler som 
implementerer en ny metode mer eller 
mindre på egenhånd. Mange metoder 
krever langvarig læring og systematise-
ring av hva som er vellykket og hva 
som ikke virker. Mange leger må lese 
faglitteratur på fritiden. 

Oppgavevariasjon har meget stor 
betydning for motivasjon. Men ved 
flere sykehusavdelinger er det ingen 
rotasjon mellom sengeposter og poli-
klinikk eller mellom ulike enheter. 
Spesialisthelsetjenesten forventes å ha 
topp faglig kompetanse. Arbeidsgiver 
stiller altså krav til overlegene om 
kontinuerlig læring. Den reelle mulig-
het for faglig oppdatering er mange 
steder ikke definert eller avklart av 
ledelsen. Overlegepermisjon hvert femte 
år er kanskje bra, men medisinske ny-
heter skjer ikke hvert femte år. Konse-
kvenser kan være rolleusikkerhet og 
rollekonflikter. Man får inntrykk av at 
ledere har begrenset innsikt i hva som 
bidrar til indre motivasjon.

Strukturer eller mennesker  
og human kapital
På 1970- og 80-tallet ble management-
faget opptatt av strukturer. Fusjoner, 
oppdeling eller flytting av enheter skulle 
forbedre produktivitet og effektivitet 

– gi merverdi. Henry Mintzberg ble
guru med beskrivelsen av ulike typer
organisasjonsstrukturer (The structu-
ring of organizations, 1979). Offentlig
sektor ble «modernisert» under
1980-tallet med New public manage-
ment» som innebærer markedsorien-
terte styringsmetoder. Internfakture-
ring og stykkpris-systemer skulle
avdekke reelle omkostninger og føre til
effektiv ressursbruk, - basert på ideen
om at organisasjoner optimaliserer
innsats etter økonomiske konsekven-
ser på samme måte som man antok at
individer gjør det. Sykehusene drives
med internfakturering, innsatsstyrt
finansiering (DRG) og outsourcing.

Prinsipper om målstyring inspirert 
av teorier om «balansert målstyring» 
(«balanced scorecard»; forkortes for all 
del ikke «BS») er blitt dominerende: i 
tillegg til det finansielle perspektivet 
skal man måle prosess-, lærings- og 
kundeperspektivene. Ferlie og medar-
beidere (1996) beskrev «New public 

Av Stein Knardahl, 
prof, dr med, avd dir for Avd for 

arbeidspsykologi og fysiologi
Statens arbeidsmiljøinstitutt

››

Sykehuslegers arbeidsinnholdSykehuslegers arbeidsinnhold
Det er et veldig fokus på ledelse og administrasjon, 
og målstyring fører til mye merarbeid som legene 
opplever som misbruk av deres tid. Vet dagens 
 sykehusledere nok om hva som er viktig for over-
legene i deres arbeid med pasienten?
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management» som innføring av de tre 
M’r i offentlig virksomhet: Markeder, 
Managers og Målinger. Selv om helse-
vesenet består av kunnskapsbedrifter 
med svært sammensatte og kompliser-
te kriterier for suksess, leverte en serie 
av utvalg (Andersland-, Helleland-, 
Stein-, Sørensenutvalget) utredninger 
som ledet frem til organiseringen med 
Helseforetak: en offentlig versjon av 
Minzbergs divisjonale struktur. De 
mange organisasjonsnivåer i helsefore-
takene bidrar til utbredt møtevirksom-
het. Selv med nesten ensidig oppmerk-
somhet mot «ledelse», kan det synes 
som om mer enn 80 % av lederoppgaver 
er administrasjon. Trenger man et 
ledernivå for å administrere vaktlister? 
Virker ikke IKT-systemene?

IKT
Informasjons- og kommunikasjonstek-
nologi (IKT) har revolusjonert all nær-
ingsvirksomhet, muliggjort globalise-
ringen og forandret de aller fleste nord - 
menns hverdag. IKT gir nærmest 
uend elige muligheter for målinger  
og rapportering. 

Imidlertid er det liten oppmerksom-
het om brukbarhet («usability»), få 
systemer blir testet med brukere før 
implementering. Sjelden evalueres om 
systemer faktisk gir gevinster. Utsagn 
fra brukere om at man bruker mer tid 
på en oppgave med nettverksløsninger 
enn «med det gamle papirskjemaet» 
møter skuldertrekninger. Beslutninger 
om IKT-systemer tas vanligvis sentralt 
i organisasjoner og mange feilslåtte 
investeringer reiser tvil om mange 
topplederes kompetanse for å lede 
beslutningsprosesser. Kravspesifika-
sjonene til systemene kan være man-
gelfulle eller uoppnåelige. Endringer  
i kravene fra helsemyndighetene som  
f eks nye krav til håndtering av vente-
lister eller sykemeldinger, kan gjøre at 
eksisterende IKT-brukergrensesnitt 
virker tungvint. Integrerte IKT-
systemer er særdeles ressurskrevende 
å modifisere.

IKT gjøre det mulig å innføre åpne 
kontorlandskap med delte plasser 
(«shared seating»), dvs ansatte har 
ikke fast kontorplass og må logge seg 
på plasser som er ledige. Hovedhensikt 

er innsparing i husleiekostnader. Som 
selger av mobiltelefoni har Telenor 
vært ivrig markedsfører av konseptet. 
Forskning om åpne kontorlandskaper 
er mangelfull, men det synes klart at 
mange ansatte mistrives over tid. 
 Konseptet er helt uegnet for oppgaver 
som krever konsentrasjon.

Unødvendige arbeidsoppgaver
Avbrytelser, hyppige møter, krav om 
rapportering (balansert målstyring) og 
«tidstyver» som forstyrrer arbeidet, 
har ført til at mange mener at de får 
altfor lite tid til kjerneoppgavene, til å 
gjøre det de ble ansatt for. Det synes 
utrolig ineffektivt at overleger skal 
utføre administrative rutineoppgaver.

Mange delmål som rapporteres synes 
lite relevante for kjernevirksomheten. 
Og hver pålogging på nettverket, kan 
være en avbrytelse av arbeidsflyt og 
konsentrasjon. Selv om mange har 
klaget over unødvendige arbeidsopp-
gaver og selv om rapportering som 
synes meningsløs er irriterende, har vi 
lite kunnskap om konsekvenser for 
jobbmotivasjon, produktivitet og helse. 
Det danske Nasjonale forskningscenter 
for arbejdsmiljø (NFA) har publisert 
en undersøkelse av arbeidsoppgaver 
som oppfattes som unødvendige og 
urimelige. De kaller dette for «illegitime 
arbeidsoppgaver». Ansatte i danske 
servicevirksomheter ble blant annet 
stilt spørsmålet: «Må du noen gang gjør 
ting i jobben som virker unødvendig? 
Det var fem svarmuligheter fra «alltid» 
til «aldri/nesten aldri». De 1351 ansatte 
ble fulgt i 2-3 år. Mental helse (og en 
rekke andre forhold) ble målt før og 
etter denne perioden. De som rappor-
terte at de måtte gjøre unødvendige 
arbeidsoppgaver, hadde høyere risiko 
for nedsatt mental helse. Denne virk-
ningen var uavhengig av kjønn, sam-
boerforhold, og stilling (se Madsen 
IEH og medarbeidere, Unnecessary 
work tasks and mental health: a pro-
spective analysis of Danish human 
service  workers, Scand J Work En-
viron  Health. 2014;40(6):631–8). Det er 
åpenbart behov for forskning om virk-
ninger av «moderne administrasjon av 
arbeid» på helse og motivasjon. Uan-
sett viser undersøkelsen at noen sider 

ved systemer for målstyring og IKT 
kan få helsemessige konsekvenser i 
tillegg til å være uhensiktsmessige og 
kostbare.

Endringsledelse
Stadig utvikling av behandlingspro-
sesser er selvsagt nødvendig. Et klassisk 
eks empel er å skille ut ressurser for 
akutt kirurgi slik at elektive operasjoner 
kan foregå uavbrutt som planlagt. 
 Dette er endringer på lokalt nivå med 
begrunnelse basert på direkte observa-
sjoner med massive erfaringer om 
løsninger. I motsetning til slike data-
drevne prosess endringer, er mange 
større strukturelle endringer basert på 
ideer og prinsipper. Strukturelle 
endringer og nye systemer innføres 
ofte uten gode forutsetninger for å 
vurdere konsekvensene. Risiko vurdering 
gjøres ofte etter beslutningen om 
strukturelle endringer og ikke som del 
av beslutningsprosessen. Og viktigst av 
alt: konsekvenser for ansattes motiva-
sjon, engasjement og helse evalueres 
ikke med adekvate metoder.

Kliniske observasjoner og enkeltper-
soners utsagn viser imidlertid at indre 
motivasjon og engasjement ofte utfor-
dres. Laissez-faire ledelse, opplevelse 
av urimelighet, gale lederbeslutninger, 
og ledelse uten legitimitet kan rive bort 
ansattes engasjement og indre motiva-
sjon i løpet av kort tid. Rigide vaktlister 
og ledere som ikke svarer på problem-
stillinger fra dem de har ansvar for, 
viker også demotiverende.

For tiden er «god ledelse» og omor-
ganiseringer løsninger på alle problemer. 
Ledelse og management inneholder så 
mange parametre at «god ledelse» er 
omtrent like upresist som «godt liv». 
Adm dir i Vestre Viken HF, Nils Fred-
rik Wisløff, skrev i Overlegen 2015-1 at 
«Respekt for profesjonene, faglig kom-
petanse og den enkelte medarbeider er 
nøkkelen for å lykkes.» Er det alt? 

Kunnskapsvirksomheter som helse-
vesenet er i stor grad basert på ansattes 
interne motivasjon og på human kapital. 
Respekt er ikke tilstrekkelig: i tillegg  
til oversikt over faget og faglige utfordr - 
inger, må ledere ha kompetanse om 
motivasjon og kunnskap om de ansattes 
arbeidssituasjon.  •
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Legene tilhører en av de gamle
 profesjonene, i selskap med prester, 

jurister og offiserer. Profesjoner har 
historisk sett hatt stor grad av selvstyre 
når det gjelder oppgaver som sorterer 
inn under deres spesialiserte kompe-
tanseområde, og har typisk også kunnet 
definere hvilke oppgaver som «til-
hører» profesjonen. Samfunnet eller 
profesjonen har gjerne hatt ordninger 
for å bestemme hvem som besitter  
den nødvendige kompetansen for å  
bli autorisert profesjonsutøver, og som 
følgelig har lov til å bruke en beskyttet 
tittel. Det å være medlem av en profe-
sjon har gjerne vært assosiert med en 
viss eksklusivitet og sosial status. Pro-
fesjoner har typisk etablert egne etiske 
normer eller regler som et grunnlag for 
intern disiplinering og kontroll, som en 
garanti overfor samfunnet om at man 
«holder orden i egne rekker». Profe-
sjonsbegrepet har de siste tiår endret 
betydning og brukes i dag vidt om alle 
yrkesgrupper som har en spesialisert 
opplæring av et visst omfang – «profe-
sjonelt» brukes i dag om kyndig yrkes-
utøvelse i sin alminnelighet.   

Profesjonalisering
Profesjoner dannes gjennom sosiale 
prosesser, kalt profesjonalisering, som 
innebærer formalisering av forventn-
inger, kompetansekrav og oppgavefor-
deling. Profesjonaliseringen er gjerne 
forbundet med styrkede forutsetninger 
for indre selvstyre. En profesjonsutøver 
vil således kreve og forvente frihet til å 
anvende sin faglige kompetanse – og 

vil i utgangspunktet yte motstand mot 
byråkratiske regler og faglige standar-
der man oppfatter som fremmede. En 
profesjonell vil forvente å bli vurdert 
av sine egne – og vil automatisk yte 
motstand mot byråkratisk kontroll. 
Vedkommende føler seg sterkt bundet 
av profesjonelle normer og verdier for 
hvordan oppgaver skal løses. Profesjons - 
forskere har gjerne pekt på at profesjo-
nalisering har resultert i misbruk av 
makt for å sikre profesjonsutøvernes 
egne interesser og for å opprettholde 
 privilegier. Samfunnet kan se seg tjent 
med at en gruppe anerkjennes som 
profesjon, der profesjonen er i stand til 
å sikre tilgang til spesialisert kompe-
tanse som vanskelig lar seg fremskaffe 
av byråkratiet eller et marked. Makten 
er likevel betinget av at samfunnet til 
en hvert tid ser seg tjent med ordningen. 

Deprofesjonalisering?
Noen vil mene at medisinen hadde sin 
storhetstid som profesjon i de første 
tiårene etter 1950. De siste tiår er 
medisinen og helsevesenet blitt utsatt 
for økt ytre styring og kontroll, i Norge 
så vel som i andre land. Endrede ramme- 
vilkår har bidratt til å svekke det medi-
sinske fagstyret. Legeloven ble i 1999 
erstattet av en profesjonsnøytral lov 
om helsepersonell. Enhetlig og profe-
sjonsnøytral ledelse i sykehus ble inn-
ført med lov om spesialisthelsetjen-
ester i 2001. Helsedirektoratet har 
tydeliggjort at myndigheten til å god-
kjenne spesialister som i 1982 ble tildelt 
Legeforeningen er tilbakeført til Helse-

direktoratet fra 2011. Legeforeningen 
er nå tildelt en rådgivende rolle.  Kunn- 
skap er et viktig premiss for beslutninger, 
utvikling av standarder og  kunnskaps-
produksjon. Etableringen av institusjo-
ner som National Institute for Health 
and Care Excellence (NICE) i 1999 i 
Storbritannia vitner om at mynd ig- 
hetene i økende grad ønsker å forvalte 
og vurdere kunnskapsgrunnlaget for 
legers yrkesutøvelse. Kunnskapssenteret, 
som ble etablert i 2004 og som er inn-
lemmet i Folkehelseinstituttet, er et 
norsk uttrykk for den samme forskyv-
ning av maktbalansen. 

Hva driver utviklingen?
I jubileumsnummeret av Tidsskriftet  
i 2006 analyserte Olaf Aasland medisin - 
ens status i en artikkel med tittelen 
«Legerollen – fra pidestall til skammel». 
Aasland oppfordret leger til å innse  
at pidestallen var blitt borte – legens 
posisjon var og er blitt svekket. En av 
forklaringene han pekte på var noe så 
enkelt som at det er blitt svært almin-
nelig å være lege. Mens det i 1880 var 
én lege per 3.500 innbyggere i Norge, 
nærmer vi oss nå én lege per 200 inn-
byggere. Veksten i andelen leger har 
vært svært høy, og Norge ligger i verd-
enstoppen når det gjelder leger per 
innbygger. Legger vi gjennomsnittlig 
vekst de siste 135 år til grunn vil alle 
innbyggere i Norge være lege i 2023. 
Slik blir det selvsagt ikke, ettersom 
vekstkurven ikke har vært eller er 
lineær, men regneøvelsen er interes-
sant – det å være lege anno 2016 er 

Rommet krymper – hvorfor? 

Av Jan Frich, professor/overlege, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi  
Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo/Nevrologisk avdeling Oslo universitetssykehus

Overlegen har ikke lenger eget kontor, men deler en liten kontorplass med en 
 annen kollega – i et åpent kontorlandskap. Nye metoder og medikamenter må 
vurderes av en komite før de kan tas i bruk. Arbeidsgiverne presser på for at leger 
skal defineres som skiftarbeidere. Hva er dette uttrykk for? Artikkelen retter søke-
lys mot medisinen som profesjon: Er vi vitne til en deprofesjonalisering? 

››
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langt fra så eksklusivt som det var i 
1880.  

Trass i teknologiske fremskritt og økte 
behandlingsmuligheter er kvaliteten 
på helsetjenestene varierende. Helse-
vesenets «kunder» er blitt mer kresne, 
med økte forventninger og krav. Man 
kan lese i avisen om leger som begår 
kriminelle handlinger, foretar kirurgiske 
inngrep i beruset tilstand, eller som 
mister sin autorisasjon pga rusmisbruk 
eller seksuell omgang med pasienter. 
Legene er ikke bare blitt flere, men er 
også blitt likere folk flest. I et samfunn 
med et økende utdannings nivå og 
 lettere tilgang til medisinsk informasjon 
er legens ord ikke lenger å betrakte 
som en lov. Maktbalansen mellom lege 
og pasient har endret seg. 

Medisinen har gjennomgått en om-
fattende spesialisering, og en rekke nye 
grupper helsepersonell med høyskole- 
eller universitetsutdannelse har meldt 
sin ankomst i helsevesenet. Diagnostikk 
og behandling skjer i dag innenfor 
rammen av større systemer hvor en 
rekke aktører samarbeider, og hvor 
andre forhold enn den enkelte leges 
dyktighet alene  har betydning for 
kvaliteten på tjenestene. Jo mer spesia-
lisert og fragmentert faget blir, jo mer 
komplekse organisasjonene blir, jo 
større andel av samfunnets samlede 
ressurser som forbrukes, jo større be-
hov for og ønske om ledelse og styring. 
Medisinens formidable utvikling og 
faglige suksess er en av de viktigste 
årsakene til svekk elsen av profesjonen. 
Politikerne ser i dag helsevesenet, 
inkludert legene, som et verktøy for å 
virkeliggjøre  helse- og velferdspolitiske 
ambisjoner. Viljen til politisk styring av 
helsevesenet er økende, og er del betinget 
av størrelsen på helsebudsjettet.

New public management
Med «new public management» menes 
gjerne de styrings- og ledelsesideene 
som ble utviklet i Storbritannia i 1980- 
årene. Tenkningen var et svar på en 
ineffektiv  offentlig sektor som i liten 
grad var orientert mot innbyggernes 
behov, var preget av ventelister og 
køer, leverte tjenester av ujevn kvalitet 
og hvor det rådet manglende budsjett-
disiplin- og kontroll. I et forsøk på å 

redde de  offentlige velferdstjenestene 
grep politikerne til virkemidler fra det 
private næringslivet. Man etablerte 
indre  markeder, konkurranse, standar-
der, mål- og resultatstyring, innførte en 
generell og enhetlig ledelse og stilte 
strenge krav til kontroll med økonomi-
en. Begrepet pasient ble erstattet med 
«bruker» eller «kunde», sykehus ble til 
«foretak» eller «leverandør», og på et 
høyt nivå ble det snakket om «produk-
sjon» snarere enn omsorg og medisinsk 
behandling. 

De nye prinsippene for ledelse og 
styring er blitt gjenstand for kritikk. 
«Nyordene» virker fremmedgjørende 
på mange. Styringen innebærer krav 
om rapportering som beslaglegger opp- 
merksomhet og ressurser fra kjerne-
virksomheten. Ideen var opprinnelig at 
det skulle være stor grad av frihet ute i 
tjenestene, men mange opplever at 
myndigheter og ledere på et overord-
net nivå i for stor grad har falt for frist-
elsen til å detaljstyre tjenestene. Incen-
tiver virker og «leverandører» har 
innrettet seg etter det som måles og 
lønner seg økonomisk, noe som har 
skapt uønskede dreiningseffekter med 
kliniske konsekvenser. Noen vil hevde 
at den nye styringsfilosofien gjenspeiler 
en grunnleggende mistillit til profesjons - 

utøverne. Det er nok riktig å si at myn-
dighetenes tillit til profesjonsutøverne 
i dag er betinget, men det er samtidig 
viktig for leger å erkjenne at ideer og 
styringsfilosofier ikke oppstår i et va-
kuum – innføringen av ideer fra «new 
public management» i helsevesenet  
var et svar på komplekse utfordringer 
fagstyret ikke maktet å håndtere på  
en god nok måte. 

Engasjementet
Mellom 1924 og 1933 ble det gjennom-
ført produktivitetsstudier ved Hawt-
horne Works of the Western Electric 
Company i Illinois, USA. Forskningen 
viste at alle typer endring i arbeidsmil-
jøet syntes å gi økt produktivitet. Til 
slutt forstod Elton Mayo at det avgjør-
ende ikke var de fysiske endringene i 
seg selv, men det faktum at arbeiderne 
ble observert og at noen interesserte 
seg for deres hverdag. Mayo, som siden 
ble  professor ved Harvard Business 
School, regnes som grunnleggeren av 
«Human Relations»-skolen innen led-
else. Denne tradisjonen representerte 
et markant brudd en ledelsesfilosofien 
preget av ideer om instruksjon og kon-
troll som ingeniøren Frederick Taylor 
hadde presentert i «The Principles of 
Scientific Management» noen tiår 
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tidligere. Mayo mente at man ikke lenger skulle oppfatte 
arbeiderne kun som «vedheng» til maskinene. Medarbeid-
erne måtte involveres, og man måtte legge til rette for at 
de kunne utvikle seg i jobben over tid. Man måtte skape 
rom for at de kunne ta egne beslutninger innen sitt 
spesial område.

På vei til morgenmøtet har man som lege en forventning 
om å oppleve en viss grad av frihet og selvstendighet i 
arbeidet, et behov for å kjenne at man er kompetent og 
oppleve tilhørighet til arbeidsfellesskap. Slike grunnlegg-
ende behov gjør at mange leger strekker seg langt for å yte 
god behandling innen knappe rammer. Man drives av en 
forpliktelse og gjør det som er nødvendig, ofte utover 
vanlig arbeidstid – motivasjonen kommer innenfra. Dette 
«gudestoffet» – det faglige engasjementet – trives dårlig i 
et klima preget av mistillit, detaljstyring og kontroll. Er 
skjebnetimen kommet? Vil legene i fremtiden betraktes 
som et nødvendig «vedheng» til retningslinjene, prosedyr-
ene og de kliniske prosessene? Ser vi i dag en tendens i 
retning av Taylor snarere enn Mayo?

Helsesystemleger
Utviklingen viser at den sosiale kontrakten mellom medi-
sinen som profesjon og samfunnet er dynamisk og under 
reforhandling. Fagstyret svekkes og omfanget av ytre 
 styring og regulering øker – rommet krymper. Det vi er 
vitne til er ikke unikt for medisinen eller helsevesenet. 
Staten er blitt mer ambisiøs, «brukerne» mer krevende. 
Leger  kan velge å hakke løs på mer eller mindre vellykkede 
forsøk på å implementere «new public management» i 
helsevesenet, men kravene og forventningene fra pasienter 
og samfunnet vil nok ikke stilne. Tidene har endret og 
endrer seg – helsevesenet er ikke hva det en gang var, og 
medisinen er ikke hva den en gang var. Det vil i dag være 
utenkelig at helsevesenet skal kunne drives uten ytre 
 styring. Selv om fagstyrets tid er forbi er det avgjørende  
at helsesystemene fungerer og er i likevekt. Det må sikres 
nødvendig grad av handlingsrom og frihet der tjenestene 
ytes og der lege møter pasient. Dialogene i organisasjonene 
må fungere på tvers av nivåer, slik at beslutninger bygger 
på et så korrekt, bredt og relevant grunnlag som mulig. 
Det er få som tror det er mulig å drive helsevesenet uten at 
legene deltar aktiv i ledelsen av tjenestene, men samtidig 
må leger erkjenne at den medisinske eller profesjonelle 
logikk ikke vil være suveren i alle sammenhenger. Derfor 
er det viktig at leger skaffer seg innsikt i de andre logikkene 
som opererer ved siden av den rent medisinske, slik som 
den økonomiske, juridiske, organisatoriske og demokratiske. 
Ledelse i i dagens helsevesen vil handle om mer enn kun å 
lede faget – en leder vil måtte ta et helhetlig ansvar for alle 
sider av virksomheten. Helsevesenet trenger  dyktige og 
profesjonelle klinikere, men det trenger også helsesystem-
leger som påtar seg en lederrolle, slik at det hele kan henge 
sammen på en god og trygg måte.•

ARBEIDSFORHOLD I SYKEHUS
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Vi bruker mindre og mindre tid på 
pasientbehandling, kunne vi lese i 

Overlegen nr 3/2015 1 . Andelen direkte 
pasienttid gikk ned fra 54% til 46% siste 
tiår, forteller Legeforskningsinstituttet.  
I januar 2016 sier Helseminister Bent 
Høie: - Den viktigste ressursen vår er 
fagfolkene og deres kompetanse. Disse 
må brukes på en klokere måte. Ikke ved 
at de skal løpe fortere eller arbeide enda 
raskere, men ved at de får bruke tiden 
sin på det som de gjør aller best – på 
pasientbehandling. 2

Før jeg kan begynne på selve epikrisen, 
må jeg begynne med skjemaene. Skje-
maer finnes overalt; på vaktrommene, 
på kontorene, i hyllene, i skuffene og 
på veggene. Infeksjonsregistrering. 
Operasjonsregistrering. Hoftebrudds-
registrering. Studieoppfølging. Og så 
videre. Det tar vel «bare» et par minut-
ter per skjema. Og nesten all informa-
sjonen er å finne i journalen på data-
maskinen, som igjen bringer meg til 
neste problem: Datamaskinene.

På en god dag tar det et par minutter 
å logge seg inn i Windows, med pass-
ord, og deretter journalsystemet, også 
med passord. På en dårlig dag tar det 
7-8 minutter. Siden jeg må bytte data-
maskin ofte når jeg går rundt på syke-
huset, gjentas dette kanskje 10 ganger 
på en arbeidsdag eller vakt. Det betyr 
at jeg gjerne bruker 15-20 min, eller 
3-5% av min arbeidsdag, på å vente på 
innlogging – på en god dag. Hvis det er 
representativt for de andre ca. 18.000 
sykehuslegene, snakker vi om ca. 750 
legeårsverk – til å vente på pålogging. 
De ulike tilfellene der dikteringen slår 
seg vrang igjen, journalprogrammet 
låser seg, PCen må startes på nytt, 
brukerstøtte må ringes, og så videre, 
kommer selvsagt i tillegg. 

Jeg skal jo bare skrive en epikrise, 
men jeg må også ordne med de videre 
standard-henvisningene. Jeg må bestille 
den polikliniske kontrollen. Det er bare 
et elektronisk skjema og tar «bare» ett 
minutt. I tillegg må jeg henvise til de 
planlagte kontroll-røntgenbildene. 
Dette tar også «bare» et par minutter. 
Dertil kommer kontroll-blodprøvene, 
som «bare» tar et lite minutt. For ikke å 
glemme henvisning til fysioterapi etter 
operasjonen. «Bare» to minutter.

Og så skal «svarene» fra oppholdet 
signeres. Svarene fra blodprøver, bak-
terieprøver og røntgenbilder.  Ansvaret 
tildeles og skylden plasseres. Sykeplei-
ere har tatt blodsukkermåling ca. seks 
ganger daglig i de fem dagene pasien-
ten har vært her.  Litt over 30 prøve- 
svar. Målingene følger de opp selv, og 
spør legen hvis det er uforventet svar. 
Men det blir nå mitt ansvar å signere 
på svarene, og dermed mitt ansvar hvis 
det senere skulle vise seg at noe ble 
håndtert feil for tre dager siden. Og 

signeringene – de tar vel «bare» to-tre 
minutter. 

Og så var det attestene. «Det bekreftes 
at pasienten har vært borte fra skolen». 
Og selvsagt en annen attest for at «Pas-
ienten skal ikke ha kroppsøving», og en 
tredje attest for at «Pasienten trenger 
transport til og fra skole». Heldigvis tar 
det «bare» noen minutter.

Og til slutt selve epikrisen, som dikt eres 
på ca. 5-10 minutter, og reseptene ordnes 
på et par minutter. Men til sammen har 
jeg brukt rundt tre kvarter foran data-
maskinen. Dermed ble det en halvtime 
overtid i dag også, og jeg håper min kjære 
rakk å hente barna på SFO og barnehage 
i dag igjen. De tre reiseregning-skjema - 
ene som jeg må sende for hver gang jeg 
ambulerer til nabobyen, får jeg ta en 
annen dag, og dessuten må jeg først lete 
fram selve lappene fra parkeringsauto-
maten for å få refundert disse utgiftene. 
Og på vei hjem tenker jeg på om jeg 
har brukt tiden min på pasientbehand-
ling slik Helseministeren ønsker seg.  •

Tidstyvene
«Jeg har bare igjen én epikrise å diktere, så er jeg på vei hjem», tekster jeg til 
min kjære. Jeg vet jo at lydopptaket i dikteringen bare er knapt fem minutter. 
Hvorfor tar det da alltid tre kvarter å «bare diktere en epikrise»?

Av Torstein Schrøder-Aasen, nestleder Ylf

1 Rosta J, Aasland OG. Legers arbeidstid og tidsbruk. Overlegen 2015; 3: 28. 
2 Høie B, i talen til Spekters sykehuskonferanse, Gardermoen, 13.1.2016.
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Det gjelder å legge til rette for mer 
og effektiv pasientkontakt. «Tids-

tyver» i form av ineffektiv EPJ/IKT 
har Torstein Schrøder-Aasen skrevet 
godt om i dette nummeret av Overlegen. 
Men plunder og heft er mye annet også.  

Når nye sykehus skal bygges, blir 
prosjektene krympet, og krympet igjen 
pga for stramme kostnadsrammer. Det 
ender opp med for få poliklinikkrom, 
operasjonsstuer, kontorer, garderober 
og parkeringsplasser, evt. også for trang 
mottakelse. Intern venting, dårlig drift 
og frustrasjon blir resultatet. Flaske-
halser blir tydelige og må rettes, dels 
med nye bygningsmessige tiltak.

Men et bygg er en relativt sett billig 
engangsinvestering som kanskje ikke 
koster mer enn et drøyt års driftsbud-
sjett. Så derfor: Planlegg og bygg flere 
poliklinikkrom og flere operasjons-
stuer når nye sykehus bygges. Da kan 
sykepleiere og annet helsepersonell 
gjøre klar pasientene til undersøkelse 
og behandling. Legen kan gå direkte til 
det de er best til, fra rom til rom med 
klargjorte pasienter. Det reduserer 

passiv venting og gir effektiv bruk av 
den spisse kompetansen. 

Noen steder vil ansettelse av en  ekstra 
sykepleier kunne øke utnyttelsesgraden 
av rom betydelig. Ledere må spørre 
leger og sykepleiere om hva de trenger. 
Og stole på dem. 

Sørg for at leger har gode kontor-
fasiliteter, ikke trange, overfylte og 
rotete kott som vitner om at legers 
behov for arbeidsro og konsentrasjon 
ikke har blitt vektlagt i planleggingen.

Det er mange med meg som mener 
at dagens investeringsregime for ny-
bygg ikke er egnet. Det må utredes en 
ny modell, eller justering av dagens 
modell, slik at nye sykehusbygg kan 
oppføres som fullverdige sykehus med 
en gang, ikke stykkevis og delt. Det er 
god økonomi på sikt. Kostnader til 
helse er ikke bare en utgift, men også 
en investering. 

Man må få til et samarbeid lokalt, 
evt. på tvers av enheter der dette er 
nødvendig. Det finnes for mange 
 eksempler i sykehus på klare for-
bedringsmuligheter. Et eksempel er 
der det ikke er stedlig ledelse som har 
budsjett og beslutningsmyndighet på 

tvers lokalt, fordi to samarbeidende 
enheter er organisert i ulike 
avdelinger/klinikker som styres langt 
oppe fra. Da kan selv de mest opplagte 
tilrettelegginger bli nærmest umulige.

Merkantilt ansatte er som olje i et 
maskineri. At leger har måttet «jobb-
glides» inn i funksjoner andre utfører 
bedre og billigere, er lite smart. Men 
slik er det blitt. Talegjenkjenning er 
slett ikke så raskt og sikkert som man 
skulle ønske mange steder. Diktering, 
der andre så skriver, er for noen det 
foretrukne og mest effektive. Noen 
synes det er best å skrive direkte selv. 

Sekretærenes/de merkantiles opp-
gaver ute på enhetene er mange flere, 
om ikke alltid så lett å definere. Men en 
ting er sikkert: Deres aktive tilstedevær - 
else og serviceinnstilling ordner opp i 
mange bekker små som blir til en stor 
å, hva gjelder å avlaste leger.

Jeg har snakket med ledere på ulike 
nivå. De er mest opptatt av å få til god 
drift i kjernetiden 08-16. Da er teamene 
fulltallige, uthvilte og best rustet for 
sikker og trygg pasientbehandling. 
Store nok bygg og god tilrettelegging  
er framtiden.   •

Å bygge for smått er dyrt

Av Jon Helle, Ofs leder

Foto: T
hom

as B
arstad E

ckhoff

En mer effektiv arbeidsdag mellom 08 og16 bør være det  
første å gripe fatt i når pasienter står i kø. Bygninger er billige  
å bygge, mens de ansattes tid er dyr. Derfor bør man bygge 
større så de ansattes tid kan brukes best mulig.

«Noen steder vil  
ansettelse av en ekstra 

sykepleier kunne øke ut-
nyttelsesgraden av rom 
betydelig. Ledere må 

spørre leger og sykepleiere 
om hva de trenger.  
Og stole på dem»

«Når nye sykehus skal bygges, blir prosjektene  
krympet, og krympet igjen pga for stramme kostnads-

rammer. Det ender opp med for få poliklinikkrom, 
 operasjonsstuer, kontorer, garderober og parkerings-

plasser, evt. også for trang mottakelse. Intern venting, 
dårlig drift og frustrasjon blir resultatet»

ARBEIDSFORHOLD I SYKEHUS
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Det web baserte datasystemet 
LVMS fra Software Point vant 

anbudsrundene. Sykehuset Østfold ble 
valgt ut som pilotsykehus med oppstart 
for patologi i slutten av april 2015, et 
halvt år før innflytting i det nye syke-
huset på Kalnes. Vår påstand er at 
dette ikke har vært godt nok planlagt 
og utredet i forkant; faglige innspill er 
ikke tatt tilfølge. Patologi har fått et 
uferdig og lite brukervennlig datasys-
tem som har ført til store restanser og 
derav betydelig lengre svartider. Fag-
miljøet hadde tidligere et godt innar-
beidet og fungerende datasystem. 

Ingen har så langt klart å levere et 
datasystem med egnet brukergrense-
snitt for så mange ulike laboratoriefag; 
LVMS er ennå ikke klar til bruk i trans-
fusjonsmedisin. Oppdragsgiver visste 
at LVMS ikke var ferdigutviklet før 
piloten ble implementert. Adekvate 
risikoana lyser ble ikke utført i forkant 
selv om vår seksjon hadde kapasitets-
problemer også forut for innføring av 
nytt data system. Vi fikk ikke tilført til - 
strekkelige ressurser til å gjennomføre 
denne  piloten. Arbeidsgivers argument 
for rask innføring av nytt datasystem 
var at vi måtte ha en felles plattform 
når vi flyttet inn på nytt sykehus der vi 
skulle ha en stor lab-avdeling med felles 
prøve mottak. Fakta er at LVMS er 
levert som to separate systemer, et for 
patologi og et for de øvrige laboratorie-
fagene. Det er ikke kommunikasjon 
mellom de to systemene, noe vi trenger.

Oppstarten av systemet var kata-
strofal for patologi. Det var store pro-
blemer med å få registrert inn prøvene 
og alle brukere fikk en mengde feil-
meldinger, ble kastet ut av systemet 
eller mistet data. Dette vedvarte i flere 
måneder. Ansvaret for drift var dårlig 
definert og brukere fikk mangelfull 
opplæring og brukerstøtte. Prøvene 
hopet seg raskt opp i alle deler av virk-
somheten. Vi har på det meste hatt 
over 6000 vevsblokker som ikke er 
snittet i lab, 4000 vevsprøver som ikke 
er analysert av patolog og 3000 celle-
prøver som ikke er analysert av screener. 
Vi har brukt overtid og innleid vikarer 
på alle nivåer i virksomheten for å få 
ned restansene, men flaskehalsene 
oppstår. De varierer noe over tid, men 
rammer både lab, kontor og patologe-
ne.  Etter hvert er systemet blitt mere 
stabilt og innregistreringsprosessen 
går bedre, men fortsatt tar mye av det 
vi gjør lengere tid enn tidligere. Selv 
etter 8 mnd drift har vi ca 30% ned-
gang i vår kapasitet. Verken patologer, 
bioingeniører eller kontorpersonell er 
fornøyd med arbeidssituasjonen slik 
den er nå. Brukervennligheten er for 
dårlig med kompliserte prosedyrer, 
unødvendige mange tastetrykk for å 
komme i mål og generell treghet i 
systemet. Dertil kommer stadige drifts-
stanser på deler eller hele systemet 
som ytterligere forlenger svartidene. 
Egnet statistikkprogram er ikke ut-
viklet slik at vi ikke får overvåket pro-

Når dataløsningen blir patologisk

Av Agnes Kathrine Lie, Overlege dr. med, Seksjon for patologi, Senter for laboratoriemedisin 
Sykehuset Østfold og Jan Kristian Godøy, Overlege, nå frikjøpt 20% for å videreutvikle LVMS, 

Seksjon for patologi, Senter for laboratoriemedisin, Sykehuset Østfold

For å redusere antall datasystemer har Helse Sør-Øst RHF bestemt å implementere et felles 
datasystem for samtlige laboratorier ved de offentlige sykehus i regionen (for både medisinsk 
biokjemi, mikrobiologi, genteknologi, patologi og transfusjonsmedisin). 
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duksjonen i alle ledd av virksomheten 
eller definert flaskehalsene i tide. I 
kommunikasjonen mellom LVMS og 
interne og eksterne datasystemer har 
det dukket opp store og små problemer 
som har vært både vanskelig og tidkre-
vende å løse. Mye tid brukes på å for-
dele løsningsansvar mellom partene.  
Mye tid går med til møtevirksomhet 
for å løse det vi ser som åpenbare og 
enkle problemer. Patologi har en lang 
liste over forhold som må utbedres 
dersom vi skal kunne jobbe effektivt. 
Våre avviksmeldinger «oversettes» og 
fortolkes i ledd etter ledd av personell 
som ikke har detaljkunnskap i vårt 
fagområde. Leverandøren har så langt 
ikke kunnet innfri særlig mye av dette, 
angivelig er kapasiteten for liten. Vi 

mener derfor at betydelige utbedringer 
må gjennomføres i samarbeid med 
fagmiljøet før LVMS kan innføres på 
flere sykehus i Helse Sør-Øst.  

Vår påstand er at IT systemer ikke 
må skiftes ut før vi får noe som er mere 
brukervennlig og effektivt enn det vi 
har. Denne prosessen har vært drevet 
av en visjon om at alt blir bedre hvis 
flere ulike fagmiljøer får et felles data  
system. Hva fagmiljøene selv mener  
er ikke vektlagt. Vi trenger et bruker-
vennlig system slik at leger, bioingen-
iører og merkantilt personell får gjort 
jobben sin mere effektivt. Vi trenger et 
egnet statistikkprogram som gjør at vi 
kan overvåke produksjonen på alle 
nivåer i virksomheten og oppdage 
flaskehalsene i tide. Samtlige patologi -

avdelinger i Norge sliter med å innfri 
kravene som stilles fra våre rekvirenter.  
Siste tiår har prøvemengden økt i takt 
med stigende insidens av kreftsykdom-
mer fordi levealderen øker. Flere over-
lever sin kreftsykdom og nye screen-
ingmetoder innføres. Nye diagnostiske 
metoder må valideres, vi har fått nye 
persontilpassete behandlingsmetoder 
og økt krav til bruk av spesialanalyser.  
Alt dette bidrar til økt behov for patologi- 
tjenester.  Bioingeniører og patologer 
jobber stadig mere med hver enkelt 
prøve for å komme i mål med en diag-
nose før behandling kan iverksettes. Vi 
har fått pakkeforløp for kreft, krav til 
kortere svartider og flere og hyppigere 
tverrfaglige møter.  Dette er bra, men 
konsekvensen har blitt lengre svartider 

på uprioritert diagnostikk fordi patologi - 
laboratoriene ikke har fått tilført ekstra 
ressurser.  Flere måneders svartid på 
uprioriterte prøver er uakseptabelt - 
her ligger det også mange kreftdiag-
noser.  Patologiavdelingene trenger 
ikke bare flere ansatte, men også effek-
tiviseringstiltak, mere automatisering 
og jobb glidning for å imøtekomme 
utfordring ene fremover.  I denne situa-
sjonen er et ineffektivt datasystem det 
siste vi trenger.

Erfaringene fra Sykehuset Østfold 
viser hvor viktig det er å ta med fagmil-
jøet i planleggingsfasen når nye data-
system skal innføres i sykehus. Vi opp-
lever i altfor stor grad at risikoanalyser 
ikke utføres i forkant, at fagmiljøet ikke 
blir tatt tilstrekkelig med i prosessene 
og at ledere uten fagkompetanse tar 
beslutninger uten forankring i fag-
miljøet. Patologi er en flaskehals i kreft- 
 utredning og behandling – vi har ikke 
råd til å implementere nye datasystem 
som svekker effektiviteten vår.   •

«Oppstarten av systemet var 
katastrofal for patologi.  

Det var store problemer med å 
få registrert inn prøvene og 
alle brukere fikk en mengde 

feilmeld inger, ble kastet ut av 
systemet eller mistet data»

Foto: privat

«Flere måneders svartid på uprioriterte  
prøver er uakseptabelt - her ligger det  

også mange kreftdiagnoser» 
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Denne forsiden på Harvard Business 
Review en uke i august 2015 fanget 

min interesse – man var altså ikke 
alene om slike tanker! Med fartstid i 
store sykehusorganisasjoner siden den 
tiden man hadde Personalkontor, vet 
man at «alt endrer seg, hele tiden». 

Grunnen til å trekke frem HBR 
artikkelen er ikke bare den velkling-
ende tittelen i ørene på frustrerte 
kolleger som ikke får tak på hva HR 
egentlig er for dem - annet enn en 
«sparringspartner» i lønns- og tjen-
esteplansspørsmål med årlige kamper 
som går alle tolv rundene og vinnes 
på poeng. Temaet behandles bredt og 
fokuserer på hva Human Resources 
egentlig er – opprinnelig. Det kommer 
fra nær ingslivet, selvsagt, og er de i 
organisasjonen som forvalter human-
kapitalen i foretaket – på samme måte 
som økonomiavdelingen håndterer det 
pekuniære. Det er den grunnleggende 
filosofien, en bedrift har to sorter 
 kapital; sine ansatte og finansene. Det 
materielle, bygningsmasse og utstyr er 
naturligvis grunnleggende, men det 
sorterer under Eiendom og holdes 
utenfor i denne omgang.

Artiklene fokuserer på at HR har  
fått en for beskjeden rolle i det ameri-
kanske næringslivet, i forhold til i Asia 
og Europa der dette organisasjons-
leddet etter forfatterne er sentral på  
en rekke områder; ikke alle er relevan-
te for helsevesenet, men la meg nevne
1)  identifisering av manglende  

kompetanse, 
2) rekruttering 

3) fleksible arbeidstidsordninger 
4) fokus på her og nå – problemer 
5)   skaffe seg kompetanse om  

virksomhet og «produksjon» 
6) luke ut tidsslukere (!). 

I hvilket helseforetak kjenner man 
seg igjen i et slikt bilde av HR? Det er 
derfor mest skuffelsen over hva HR 
IKKE ER i våre organisasjoner som 
skaper refleksjonen. Hvorfor framstår 
ikke HR på noen måte som et slikt ledd 
i foretakene? Dersom de faktisk ut ifra 
egen oppfatning sysler med disse tema - 
ene, er det det siste punktet – å sette 
agendaen – som også mangler. HR skal 
i en ideell verden være et proaktivt 
organisasjonsledd som i videste for-
stand forvalter den humane kapitalen 
på beste måte; helsepersonell er kost-
bar arbeidskraft og det er desto mer 
forunderlig at liv og lære i helsefore-
takene er så fjernt fra hverandre. Det 
er dessverre ingen drøy påstand at HR 
i mange helseforetak er usynlig på de 
aller fleste av punktene ovenfor – men 
oppleves først og fremst som en stat i 
staten, lite fleksibelt og som en «mot-
stander». HR er ikke et organisasjons-
ledd som tar initiativ – de gir i beste 
fall sin tillatelse.

 Dette tidsskriftet (HBR) retter seg 
mot andre næringer enn statsfinansi-
erte helseforetak, men det er vel ingen 
god grunn til at når man først «leker 
butikk», at man ikke skulle ta til seg 
hele pakka? HR skal altså besitte kom-
petanse nok til å forstå hva som er 
viktig for kjernevirksomheten, slik at 
de på gjennom sin rolle bidrar til å 

konsolidere fagmiljøer viktige for fore-
taket og til å utvikle nye. «Hvordan kan 
vi legge til rette for?», skulle vært et 
oftere stilt spørsmål fra den delen av 
virksomheten hvis oppgave er å foredle 
personalressursene. Dersom våre HR 
avdelinger ikke kjenner seg igjen i 
disse fordringene, er det grunn til uro 
– og man skulle overveie om man har 
gapt for høyt ved omlegging fra Perso-
nalkontor til HR. Sannheten er at det 
gammeldagse personalkontoret syntes 
å ligge nærmere det HR beskrives 
grunnleggende å skulle være. Artiklene 
anbefales.  •

 

«Time to blow up HR»

Av Arild Egge, redaktør

Personalkontoret hadde «mappa mi» og befant seg et par kontordører unna. 
Lett tilgjengelig og løsningsorientert - var det et problem det?

https://hbr.org/archive-toc/BR1507?cm_sp=Magazine%20Archive-_-Links-_-Previous%20Issues
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Da er det planlagt at journalnotat 
med hendelsesdato 1. mars 2016, 

skal være tilgjengelig for pasienter 
over 16 år, som er innlogget via hel-
senorge.no eller vestlandspasienten.no. 
Foreldre vil ha tilgang til egne barn 
under 12 år. Barn og ungdom mellom 
12-16 år vil foreløpig ikke ha digital 
tilgang til journalen sin. Dette er fordi 
det er utfordringer knyttet til verge-
innsynsreservasjonsretten. Selve retten 
til innsyn i journalen er ikke ny, den 
har pasientene hatt siden 2001.

Det er lagt vekt på at sykehusjour-
nalen fremdeles skal være behandler-
nes arbeidsdokument, og det er der-
for ikke tenkt at vi skal endre måten 
vi skriver i journalen på. 

Prosjektet i Helse Vest er fremdeles i 
en tidlig fase, og det er en del som ikke 
er på plass. I utgangspunktet skal alle 
dokument vises, men det finnes unntak 
per i dag. Journalnotat og dokument 
som venter på godkjenning av behandler 
av ulike årsaker, journalnotat fra andre 
systemer enn DIPS, en del prøve svar 
og opplysninger som er sperret for 
innsyn av lege/behandler er noen 
 eksempler. Det at lege/behandler  
kan sperre for innsyn ved behov, er en 
funksjon i DIPS Classic som kom i mai 
2015. Hovedregelen er likevel at alle 
journaldokument skal være tilgjenge-
lige for pasienten jf. pasient- og bruker - 
rettsloven samt helsepersonelloven.

Representanter fra behandlere og 
tillitsvalgte spilte inn en del bekymringer 

i et formøte for prosjektet. Spesielt 
kom det frem en del spørsmål om for-
hold innen psykiatri, men også når det 
gjelder malignitet, malignitetsutred-
ning og annen alvorlig sykdom. Når det 
gjelder psykiatri er blant annet hensyn 
til sikkerhetsavdelinger, tredjepersons 
uttalelser, personell, foreldre, og pasi-
enten selv i et tidlig behandlingsløp for 
alvorlig psykisk tilstand, noe man må 
ta stilling til. Hvordan skal man løse 
dette på best mulig måte? Hvordan 
skal man følge opp et sperret doku-
ment/notat? 

Når det kommer til alvorlig somatisk 
sykdom er det blant annet patologi- og 
røntgensvar som har vært bekymrings-
fullt. Kan man risikere at svarene 
kommer på nett før behandler har 
fått informert pasienten? Hvordan 
skal dette reguleres? Hva ønsker 
pasientene selv? Hva med måten man 
skriver på i journalen? Vil man måtte 
endre den i en slik grad at det ikke blir 
et så godt arbeidsdokument lenger? 
Kan vi mene noe om noe vi ikke er 
spesialister i? Kan vi sette spørsmåls-
tegn ved mulige årsaker til pasientens 
symptomer eller skrive ned tentative 
diagnoser? Dette er en del av spørsmå-
lene som kommer frem ved diskusjon, 
og selv om disse spørsmålene sannsyn-
ligvis også er stilt i Helse Nord, trenger 
man å få stille disse selv i en tidlig fase 
av prosjektet.

Så var det pilotene i Helse Nord. Vi 
stiller spørsmål ved om deltakerne i 

piloten egentlig er representative for 
den generelle befolkning. Dette er selv-
rekrutterte personer, hvor flere med 
helsefaglig bakgrunn, som derfor antas 
å ha bedre forståelse av medisinskfag-
lige uttrykk enn personer uten denne 
bakgrunn. I tillegg antas de å være mer 
motiverte og positivt innstilt til den 
elektroniske løsningen, enn det man 
kanskje kan forvente av befolkningen 
forøvrig.

 Fremdeles er det altså en del spørs-
mål man ikke har gode svar på, og 
løsningene må det jobbes videre med. 
Det man skal huske på, er at dette er  
et tilbud til innbyggerne i Nord og Vest. 
Ingen trenger å benytte seg av tilbudet 
selv om sykehusjournalen blir tilgjeng-
elig på nett. Hver enkelt innbygger må 
selv avgjøre om lesing i sykehusjour-
nalen er til det beste for seg selv.  
Pasientens helsetjeneste.  •

Helse Vest sykehusjournal på nett

Innlegg av Janne K. Bethuelsen, styremedlem Of

Helse Vest har arvet Helse Nord sin løsning av elektronisk tilgang
til sykehusjournal. I Helse Nord fikk pasientene tilgang 10. desember i fjor. 
I Helse Vest er datoen satt til 22. mai 2016.

2016

SØNDAG

22. MAI

PASIENTJOURNAL
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Dette er blant mange spørsmål Helse 
Nord har fått når vi nå gir pasienter 

elektronisk tilgang til sin sykehusjournal. 
10. desember i fjor gikk Min pasient-
journal på lufta. Ved å logge inn på den 
nasjonale helseportalen helse norge.no, 
er sykehusjournalen bare noen 
sekunder unna. Alle personer over 16 
år og foreldre til barn under  
12 år får elektronisk tilgang til syke-
husjournalen.

Den store forskjellen fra før Min 
pasientjournal, er at tilgangen har  
blitt så mye enklere. Rett til innsyn i 
pasientjournalen har alle hatt siden 
2001. Men for å få innsyn i journalen, 
måtte pasienter skriftlig be om innsyn, 
og journalen ble kopiert på CD eller 
skrevet ut på papir og sendt til pasient-
ens folkeregistrerte adresse (og det 
gjøres fortsatt for dem som ikke ønsker 
å ta i bruk den elektroniske tjenesten).

Helse Nord er først i Norge, men ikke 
i verden 1, med å forenkle tilgangen. 
Min pasientjournal er et samarbeid 
mellom oss, Helsedirektoratet, DIPS, 
Helse Nord IKT og helseforetakene i 
regionen. Helse Vest kommer snart 
etter. Dette gjør vi for å bidra til å nå 
det nasjonale målet om at pasienter 
skal ha mulighet til å være reelle sam-
arbeidspartnere med helsetjenesten.  

Vi forventer økt pasientsikkerhet og en 
generell kvalitetsheving av tjenesten 
når pasienter selv har mulighet til å 
følge med på henvisningsstatus, be-
handling og oppfølging – uten at an-
svaret gis til pasientene. Ansvaret har 
fortsatt helsetjenesten. 

Helse Nords klare budskap til pasi-
enter og behandlere er at journalen er 
behandlers arbeidsverktøy. Helseper-
sonell har vært sentrale i utviklingen 
av tjenesten som er bestilt av styret til 
Helse Nord. Prosjektet har hatt jevnlige 
møter med tillitsvalgte som også er 
representert i styringsgruppa. I disse 
møtene har spørsmålet kommet opp: 
«Vil journalen slik vi kjenner den i dag, 
forsvinne?» Noen er bekymret for at 
journalen vil bli mindre av et arbeids-
verktøy og mer en oppsummering til 
pasienten. Noen frykter at dette vil 
føre til merarbeid fordi bekymringer 
ikke vil bli skrevet i journalen for ikke 
å uroe pasient eller pårørende, (slik at 
behandler må kommunisere dette til 
kolleger på annet vis gjennom ufor-
melle notater (skyggejournal) eller  
telefon. Andre behandlere derimot, er 
uforstående til hele problemstillingen: 
«Vi har lært at vi skal skrive journalen 
som om pasienten leser over skulderen 
på oss – så dette er ikke noe nytt.» Vårt 

inntrykk er at mange behandlere er 
bevisst på dette i dag, og formulerer 
seg presist og beskrivende. En lege 
fortalte at hun nå viser til og limer inn 
lovtekst om behandlers plikt til å melde 
barnevernet, slik at foreldre kanskje 
lettere kan forstå hvorfor hun gjør 
dette. Hun kommer en potensiell 
 konflikt i forkant. 

Vi ønsker ikke at journalen skal bli 
utvannet eller ufullstendig fordi pasi-
enter får elektronisk tilgang, og vi for-
søker å nå ut med informasjon til hel-
sepersonell om dette2. Skyggejournal 
er som kjent ulovlig. Vi mener at språ-
ket i journalen bør være så presist og 
godt som mulig. Det er helsepersonell 
som må vurdere kvaliteten. Vi håper at 
denne tjenesten vil føre til bedre kom-
munikasjon mellom behandler og pasi-
ent, at behandler tar opp bekymringer 
med pasienten og ikke kun diskuterer 
dette med kolleger. Dette er også den 
rådende holdning: «Ingen ting om 
meg, uten meg.» Det viktigste er ikke 
norsk, latin eller engelsk, men at vi 
forstår hverandre, og kan spørre der-
som noe er uklart. Internasjonale og 
egne erfaringer peker på akkurat dette: 
Pasienter forventer ikke å forstå alt 
som står skrevet i journalen. De fleste 
ønsker ikke en «pasientversjon» av 

Elektronisk tilgang til pasientjournal: 

Enklere tilgang for pasienten, 
mer jobb for legen? 

Av Tove Sørensen, Prosjektleder Digitale helsetjenester i nord, Helse Nord

Vil leger og andre behandlere få mer å gjøre når pasienter har fått mye enklere 
tilgang til sin sykehusjournal? Mister legene sitt presise medisinske fagspråk 
fordi de må skrive slik at pasientene forstår?
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journalen, men originalen. Det viktigste 
er tilgjengelighet: til journalen og til 
medisinsk oppslagsverk. Dette fant vi 
også i brukerundersøkelsen vi gjorde i 
pilotprosjektet: 94% syntes tjenesten 
var bra. De fleste (91%) forstod det 
meste av det de leste mens halvparten 
(51%) rapporterte at det var enkelte 
ord de ikke forstod3.  De fleste pasienter 
blir etter hvert godt kjent med sine 
sykdommer og kjenner terminologien. 
Mange har også en venn eller et 
 f amiliemedlem som de kan spørre.  

I prosjektet har vi informert pasienter 
om dette. Under spørsmål og svar vil 
de finne f. eks. følgende4:

Når dette er sagt, er det likevel ingen 
skam å skrive godt norsk (og latin). Vi 
håper at denne typen tjenester vil gjøre 
kvaliteten på norske journaler enda 
bedre og mer presise. Kanskje kan 
journalen i fremtiden bli en tilleggs-
mulighet til å informere pasienter  
og pårørende?  •

Jeg forstår ikke det som står skrevet 
i min journal. Hvem kan hjelpe meg?

Du må være forbered på at språket i 
pasientjournalen er et presist medi-
sinsk fagspråk, som kan være vanske-
lig å forstå. Det ligger en medisinsk 
ordbok i Min pasientjournal, som 
forklarer medisinske faguttrykk. 
Ordboka vil være til hjelp, men i noen 
tilfeller ikke tilstrekkelig. Hvis du 
trenger ytterligere hjelp til å forstå 
hva som står i et journaldokument, 
kan du ta kontakt med din behandler 
eller sykehuset. Du har krav på å få 
forklart det du ikke forstår.

1 Blant annet i Sverige, USA og Estland finnes liknende tjenester.
2  http://www.helse-nord.no/sporsmal-og-svar/category37657.html. 
Se spørsmålet: Er det forventet at helsepersonell må skrive journalen på en mer lettfattelig måte?  

3 http://www.helse-nord.no/min-helse/pasientene-vil-ha-sykehusjournalen-pa-nett-article131593-36262.html
4 http://www.helse-nord.no/sporsmal-og-svar/category37657.html 
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Kravet om tilgang via alle mobile 
plattformer er heller ingen bombe, 

klart vi skal ha tilgang til alt noen andre 
måtte skrive og hevde om oss, helst rett 
på smarttelefonen som de fleste av oss 
ikke vet hvordan vi skal leve uten. Videre 
har regjeringen i stortingsmelding 9 
(2012-2013) bestemt at alle pasienter 
skal ha elektronisk tilgang til egen 
journal. Denne stortingsmeldingen  
satt tre overordnede mål for IKT-ut-
viklingen i helse- og omsorgssektoren; 
Helsepersonell skal ha enkel og sikker 
tilgang til pasient- og brukeropplys-
ninger, innbyggere skal ha tilgang på 
enkle og sikre digitale tjenester og data 
skal være tilgjengelig for kvalitetsfor-
bedring, helseovervåking, styring og 
forskning.

Vi i nord liker å ligge noen heste-
hoder foran søringer og i april 2014 
vedtok man i styringsgruppen i Helse 
Nord IKT å starte prosjektet «Elektro-
nisk tilgang til pasientjournal.» INN-
SYN. Det startet med pilot 1 hvor noen 
få utvalgte pasienter på Universitets-
sykehuset i Nord-Norge (UNN) fikk 
tilgang. De ble intervjuet i etterkant. 
Det var pasienter som ble rekruttert  
fra hjerte- lungeklinikken og mange av 
disse pasientene opplevde en del pro-
blemer ved åpning av journal bl.a rela-
tert til at mange hadde en relativt om-
fattende journal og nedlastningen av 
journalen tok tid.

I pilot 2 fikk 479 selvrekrutterte 
pasienter elektronisk tilgang til journ-
aldokumenter f.o.m. den 10.10.2014 ved 
UNN. De fleste ble rekruttert via Face-
book. Rekrutteringen pågikk i løpet av 

Min pasientjournal

Av Ulla Dorte Mathisen, styremedlem Of

At pasientene som hovedregel har full innsynsrett i egen journal er vel ingen 
 nyhet. Denne retten fulgte av en høyesterettsdom i 1977 (Rt 1977 s.1035), men i 
og med at man må be om journalutskrifter og kanskje en samtale med legen har 
vel de færreste av oss benyttet seg av retten. Dog har det ved UNN de siste 
årene vært brukt 4 årsverk til å ta kopi av journal slik at kostnadene som påføres 
helsetjenesten for å gi pasientene tilgang til egen journal er betydelige.

››

«Vi i nord liker å ligge noen 
hestehoder foran søringer»
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18 dager fra den 20.03.15 t.o.m. den 
06.04.2015 og 14 dager etter rekrutte-
ring fikk personene tilsendt et spørre-
skjema hvor de ble bedt om å evaluere 
tjenesten. 87 % av 319 respondenter 
svarte at de ville anbefale tjenesten til 
andre, 11 % visste ikke og bare 2 % ville 
ikke anbefale tjenesten til andre. 88 % 
av respondentene var enig eller nokså 
enig i at de forstod mesteparten av det 
de leste. Det var svært små forskjeller 
mellom pasienter med helsefaglig 
bakgrunn og andre. (245 respondenter). 
Det er åpenbare svakheter ved å basere 
undersøkelsen på selvrekrutterte pasi-
enter via Facebook, men det gjør det 

unektelig enklere å få gjennomført en 
slik pilot. Resultatet av spørreunder-
søkelsene må tolkes med forsiktighet 
sett i lys av de som rekrutteres med en 
slik metode neppe kan hevdes å være 
et representativt utsnitt av befolkningen. 
Men konklusjonen var at resultatene 
var så positive at dette måtte man spre 
ut til hele befolkningen.

Den 10.12.15 ble tilgang til elektronisk 
journal åpnet for alle innbyggere i Helse 
Nord. Helseminister Bent Høie var 
tilstede ved den offisielle åpningen i 
Bodø. Da fikk pasienter over 16 år til-
gang til egen journal via Helsenorge.
no. Foreldre fikk tilgang til barnets 
journal dersom barnet var under 12 år, 
mens det fortsatt ikke er mulig å gå inn 
i egen journal via www.Helsenorge.no 
for barn mellom 12 og 16 år. Det ble 
åpnet både for somatisk og psykiatrisk 
journal, men foreløpig har dette vært i 
bruk så kort at man ikke har samlet inn 
brukererfaringer. De spørsmål som har 
kommet inn så langt dreier seg om mulig - 
heten for å få tilgang til historiske doku- 
menter og at man syns det er forvirrende 
med e-journal og kjernejournal. Per-
sonlig meddelelse fra Tove Sørensen 
(prosjektansvarlig Helse Nord).

Vi har diskutert elektronisk tilgang 
til journal i styret i Overlegeforeningen 
og det største ankepunktet har vært 
om man må endre språket for å gjøre 
dette forståelig for pasientene. 

Det er ikke hensikten ifølge de som 
har arbeidet med dette i Helse Nord. 
Journalen er et arbeidsdokument og 
man skal ikke tilpasse seg for å øke 
forståelig heten dersom det går på be-
kostning av presisjonen. Det er vel like-
vel et poeng at man bør skrive enkelt 
og forståelig der det er mulig. Det redu-
serer risikoen for misforståelser både 
hos kollegaer som leser journalen og 
hos pasientene, og sannsynligvis vil det 
også redusere behovet for å henvende 
seg direkte til helsepersonell med 
spørsmål. De som er sentrale i dette 
arbeidet hevder at tilgang til egen jour-
nal vil være tids besparende i mange 

sammenhenger, men dokumentasjonen 
på om det  faktisk er slik er mangelfull. 
Pasientene vil lett kunne få oversikt over 
egne kontakter, de vil kunne kontrollere 
om henvisningen fra primærlegen er 
mottatt i spesialisthelsetjenesten og 
om spesialisten har behandlet henvis-
ningen. Det er et ledd i å gi pasientene 
økt ansvar og kontroll med egen helse. 

Det er enkelte begrensninger i pasi-
entens innsynsrett. Nære pårørende 
kan ha kommet med opplysninger om 
vold eller incest som det er ønskelig at 
pasienten ikke får innsyn i da det vil 
kunne medføre risiko for at de pårør-
ende utsettes for vold eller annen 
 mishandling. Man kan også tenke seg 
en omvendt situasjon hvor pasienten 
er i et voldelig forhold og tvinges til å 
åpne journalen for en voldelig ektefelle 
eller samboer. Videre vil en psykisk 
ustabil pasient kunne skade seg selv 
dersom vedkommende får konstatert 
en alvorlig somatisk sykdom i en ustabil 
periode. Men kravene til å nekte inn-
syn er strenge og man vil ikke ha lov-
hjemmel for å nekte innsyn av rene 
bekvemmelighetsgrunner. Dersom 
pasienten nektes innsyn skal det be-
grunnes i journalen og vedkommende 
skal informeres om at deler av journa-
len er sperret. Sperring av journal er 
ikke evigvarende og tidligere sperrede 
dokumenter kan pasienten be om til-
gang til på et senere tidspunkt.

E-journalen er i bruk hos våre 
 naboer i øst og i sør og den kommer i 
løpet av kort tid til å være tilgjengelig  
i hele Norge. Den er et fremskritt, men 
la oss håpe at den ikke medfører at 
journalen blir dårligere fordi man 
 streber etter å gjøre den forståelig  
og utelater viktig informasjon av 
 bekvemmelighetshensyn.  •

Kilder: 
Elektronisk tilgang til pasientjournal: Brukerevaluering pilot UNN, 
Tove Sørensen og Per Schrader.

«I desember ble tilgang til 
elektronisk journal åpnet for 
alle innbyggere i Helse Nord»
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«Pasienten har vært utro én gang». Det 
lynte fra øynene til min mor da hun 
fortalte hva hun leste i journalen til sin 
pasient med morbus crohn, den gang 
hun var nyutdannet sykepleier. Tempe-
raturen steg ytterligere da jeg påpekte 
at legen må ha visst en del om det vi nå 
kjenner som en bio-psyko-sosial til-
nærming. Sett i lys av at psykologiske 

stressorer påvirker både symptombilde 
og sykdomsforløp, var informasjonen 
om sidespranget både sosialt risikabel 
og medisinsk relevant.

Legen over var trolig også god til å 
inngi tillit. Tillit er grunnpilaren i et 
velfungerende helsevesen. Når pasienten 
har tillit til oss forteller de oss det vi 
trenger vite. Samvalg blir bedre, de 

følger våre råd, det blir lettere å sette 
grenser, det blir riktig ressursbruk og 
det blir bedre helse.

Tillitten bygges gjennom hvordan  
vi kommuniserer. I kommunikasjonen 
legene imellom er journalen et viktig 
verktøy. Mellom lege og pasient er 
kommunikasjonen først og fremst 
basert på menneskemøter. Premissene 

Av Bård Fossli Jensen, spesialist i barnesykdommer, ph.d. CatoSenteret og Somsagt AS››

- Pasienten har vært utro én gang
Pasienter leser nå sin fulle sykehusjournal over internett. Helse-Nord 
sier dette gir bedre kommunikasjon. De viser til sykehus som har  
satset på god pasientkommunikasjon i snart tre tiår. Sykehus med  
god kommunikasjon bør ha åpne journaler. Spørsmålet er om åpne 
journaler gir god kommunikasjon. 
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for dette samspillet endres når digitalt 
innsyn i pasientjournal sikrer at pasien-
ter kan lese hele sin journal over inter-
nett.

Prosjektet digitalt innsyn i pasient-
journal oppgir som hovedmålsetting 
«mest mulig informasjon til alle pasi-
enter.»1  Det hevdes dette skal gi bedre 
kvalitet på helsetjenestene og behjelpe 
at misforståelser vil rettes opp. 2  3   
 Effektene synes ikke underbygget  
med studier. Det man har gjort er å 
spørre pasientene om de er fornøyd 
med tjenesten. Det er de. 4 

Det burde være på sin plass å infor-
merer pasientene om hva digitalt inn-
syn i pasientjournal kan ha for negative 
konsekvenser, spesielt for de pasiente-
ne det ikke går så greit med. De pasien-
ter som opplever pleien som halvhjer-
tet, som har opplevd at feil har skjedd, 
de som frykter splid i egen familie, som 
kjenner på skam, som føler de ikke blir 
tatt på alvor eller som føler at legen 
ikke var interessert i dem. For disse 
pasientene er relasjonen satt på prøve 
– og de er på sitt mest sårbare. En kan 
alltids håpe digitalt innsyn i pasien-
tjournal vil bedre ivaretagelsen av 
disse pasientene. Når vi ikke klarte det 
ansikt til ansikt, tviler jeg imidlertid at 
det blir bedre over internett. Effekten 
blir ikke at vi leger vil kommunisere 
bedre. Vi vil kommunisere mindre.  
Vi vil få en chilling-effect. Vi vil, i enda 
større grad enn i dag, omskrive eller 
utelate deler av fakta. Dette for å skåne 
pasienten fra ubehageligheter, og oss 
selv fra påminnelsen om egen util-
strekkelighet. 

Hos de av oss som likevel ikke klarer 
å la informasjonen gå til spille, øker 
samtidig fristelsen for dobbelt bokfør-
ing. Stikkord og notater blir å finne på 
sengelister, i blokker og på post-it lapper. 
Jo vanskeligere informasjonen er å 
forvalte, jo større sjanse for at vi noterer 
det annet steds enn i journalen.

Og det stopper ikke der. En chilling- 
effect vil også gjelde for hva pasienten 
forteller. Informasjon pasienten kjen-
ner kan føre til ubehageligheter, ofte ut 
fra frykt, lojalitet eller skam, vil hun 
kvie seg for å dele. Etter et sykehus-
opphold er det å forvente at ektemannen 
ønsker se hva som står i journalen. Har 
pasienten da et gryende alkoholproblem, 
vil vi, med visshet om at journalen bare 
er noen tastetrykk unna, se en økende 

tendens til at hun unnlater fortelle om 
det.

Samspillet mellom legen og pasienten 
er på sitt viktigste når usikkerheten, 
skammen og sårbarheten ligger som  
en ekstra byrde til sykdommen. De må 
manøvrere gjennom de tyngste partiene 
sammen. Det krever både kløkt og 
trening, og det er vrient nok ansikt til 
ansikt. Med åpen journal øker tilbøye-
ligheten vi leger har til å danse en 
 stadig flatere tango, der vi vokter oss 
vel for å berøre informasjon som blir 
vrien å håndtere.

På veien videre bør vi derfor være 
årvåkne. Vi kan få et dårligere helse-
vesen uten engang å være klar over det. 
Våre kvalitetsindikatorer er ikke kali-
brert for å oppdage alvorlige bivirknin-
ger. Det bør derfor gjøres solide studier 
på effekten av intervensjonen. Rapporter 
om utenomekteskapelige eskapader vil 
nok forsvinne fra journalene for godt. 
Det får så være. Verre er det med mis-
bruk, vold i nære relasjoner og andre 
tøffe prøvelser. Vi risikerer at våre 
pasienter forblir tause, og alene, om 
sine utfordringer. Foreløpig ser det ut 
som vi er villige til å ta den risikoen.

Oppgitte interessekonflikter:
Bård Fossli Jensen har inntekter  
gjennom å trene og undervise  
helsepersonell i medisinsk  
kommunikasjon.  •

1  http://www.helse-nord.no/getfile.php/RHF%20INTER/Prosjekter/Digitale%20pasienttjenester%20i%20nord/ 
Prosjektplan%20Elektronisk%20tilgang%20til%20pasientjournal%20-%20nett.pdf

2  http://www.helse-nord.no/min-helse/na-kan-pasienter-lese-journalen-hjemme-i-sin-egen-stue-article133979-36262.html
3  http://www.helse-nord.no/getfile.php/RHF INTER/Prosjekter/Digitale pasienttjenester i nord/Brosjyre_logg_paa_din_
egen_helse.pdf

4   http://www.helse-nord.no/min-helse/pasientene-vil-ha-sykehusjournalen-pa-nett-article131593-36262.html
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TV2.no offentliggjorde 17. desember en 
undersøkelse de hadde utført angående 
asylsøkeres utdanningsbakgrunn. 32 % 
av de 984 som svarte hadde høyere 
utdanning fra hjemlandet, og 48 % 
hadde 12 års skolegang. Akademikerne 
frykter imidlertid at mange blir taxi-
sjåfører eller renholdere, fordi de må 
kjempe seg gjennom et enormt byrå-

krati- 180 instanser fordelt på 12 for-
skjellige departement.

Det kom ca 33.000 asylsøkere og 
flyktninger til Norge i 2015, hvorav 
30.110 var asylsøkere, hvorav halv-
parten av disse igjen var fra Syria og 
Afghanistan. Men hva er utdannings- 
bakgrunnen for de som kommer? Ut-
gangspunktet for denne undersøkelsen 

var en artikkel i den svenske ut gaven av 
Dagens Medicin i november 2015 skrevet 
av helseministeren og utdannings-
ministeren hvor det blant annet stod: 

Hälso- och sjukvården har en viktig 
resurs i många av de människor som 
nu flyr till Sverige med viktig vårdkom-
petens och utbildning från sina hem-
länder. Vi tillför därför 65 miljoner 

Flyktning eller asylsøker 
og samtidig helsearbeider, 

en kjærkommen
reserve, eller blir 
de taxisjåfører?

Vet norske myndigheter hvem de er, hvor mange de er, og har myndighetene 
 kapasitet for å godkjenne eller komplettere utdannelsen deres? Inntrykket er nei, 
dette vet myndighetene svært lite om.

›› Av Arne Laudal Refsum, redaksjonskomitéen

Foto: Sturlason
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kronor till Socialstyrelsen år 2016, och 
42 miljoner per år från 2017, för att 
stärka arbetet med att validera hälso- 
och sjukvårdspersonal från länder 
utanför EU/EES. Dessutom föreslår vi 
en kraftig utökning av kompletterande 
utbildning med 340 miljoner till år 2019 
så att de som behöver komplettera 
exempelvis sin läkar- eller sjuksköter-
skeutbildning ska kunna göra det. 

Det pågår även ett arbete mellan 
parterna inom ramen för satsningen  
på snabbspår för nyanlända, som syftar 
till att ytterligare snabba på etableringen.

Statens autorisasjonskontor for 
helse personell svarer slik på spørsmål 
om det er foreslått noen styrkning av 
SAK for å håndtere den mulige økte 
antallet helsepersonell blant flyktninger 
og asylsøkere:

«Hei, SAK er i ferd med å integresres 
i Helsedirektoratet, og fra nyttår eksis-
terer ikke SAK lenger. Det er derfor ikke 
bevilget budsjettmidler til SAK i 2016.»

Ved spørsmål til UDI om de har 
oversikt over yrkesbakgrunn til flykt-
ninger og asylsøkere svarer de:

«Vi har dessverre ikke tall på det du 
ber om. Informasjon om utdanning og 
yrke er noe som ligger manuelt inne i 
den enkelte asylsak, men som ikke 
registreres på en måte som gjør at vi 
kan trekke ut statistikk på det. Årsaken 
til det er at utdanning og yrke ikke har 
noe å si for utfallet av vår saksbehand-
ling. Vi ser på beskyttelsesbehovet. Du 
kan imidlertid kontakte SSB som har 
tall på utdanningsnivå på flyktninger 
som er bosatt ( jeg tror de siste tallene 
er fra de som ble bosatt i 2014). Asyl-
søkere som har fått opphold og som 
har fått tildelt bosettingskommune blir 
intervjuet i mottaket (det såkalte bo-
settingsintervjuet). Først i det intervju-
et registreres utdanningsnivå av mot-
taket. Vi leverer disse opplysningene 
om utdanningsnivå til SSB en gang i året.

Ved spørsmål til SSB svarer de først: 
«Det er UDI som lager løpende statis-

tikk om flyktninger og asylsøkere. 
Spørsmål om utdanningsbakgrunn  
må rettes til dem. »

Senere utfyller de svaret slik:
«SSB har dessverre ikke opplysninger 

om hvor stor andel av flyktningene 
som nå kommer som har utdanning i 
helsefag.

SSBs utdanningsregister oppdateres 
årlig med opplysninger fra helseperso-
nellregisteret. Vi får da opplysninger 
om hvem som har fått autorisasjon til å 
utøve ulike yrker og dermed opplys-
ning om at de har en utdanning innen-
for helsefag.

Det vil ta tid fra en person kommer 
til Norge, får opphold, søker om autori-
sasjon og etter hvert blir registrert i 
dette registeret.  

Registrering av utdanningsopplys-
ninger gjøres også av UDI og Imdi, 
men også her vil det ta tid før SSB 
mottar informasjon, og det gjelder da 
kun for de som blir bosatt. Hittil har 
denne registreringen vært ufullstendig, 
men det gjøres nå en stor jobb for å 
forbedre denne.

Forespørsel til Helsedirektoratet, 
som jo nå har overtatt SAK sier at det 

foreløpig har kommet få søknader fra 
helsepersonell fra Syria, og at det der-
for ikke har vært grunnlag for å be om 
ekstrabevilgning:

«Vi har spesiell oppmerksomhet 
rettet mot helsepersonell som kommer 
fra Syria, og har tatt temaet opp i vår 
kontakt med HOD. Vi prioriterer søk-
nader fra dette personellet, men fore-
løpig har det kommet veldig få søkna-
der. Vi er også innstilt til å følge opp 
med utredning av behov for kompletter - 
ende utdanningstiltak, men foreløpig 
har vil altså få henvendelser å bygge 
på. Vi har oppfordret HOD til å løfte 
disse problemstillingene i sin kontakt 
med utdannings- og integreringsmynd- 
igheter, så kan vi arbeide videre med å 
finne løsninger. Foreløpig har det ikke 
vært grunnlag for å søke ekstra-bevilg-
ninger fra vår side, og vi har allerede et 
prosjekt som går på godkjenning av 
personell med utdanning utenfor EØS 
(ny forskrift som trer i kraft i 2016).

 Vi følger med på utviklingen og er 
klar til å ta fatt på arbeidet når behovene 
melder seg. Men i første omgang er det 
nok integreringsmyndighetene som må 
hjelpe flyktningene i gang med søk-
nadsprosesser osv etter hvert som de 
får innvilget arbeidstillatelse, og at  
det er der evt. ekstrabevilgninger bør 
settes inn i første omgang.

Helsepolitisk talsmann for AP 
 Torgeir Micaelsen opplyser om at  
dette ble omtalt i integreringforliket i 
Stortinget på følgende måte: «Legge til 
rette for at helsepersonell blant be-
boerne på mottak rekrutteres slik at 
kommunene kan bruke asylsøkere med 
helsefaglig utdanning som norsk helse-
personells medhjelpere», samt «Gjen-
nomgå eksisterende ordninger for 
godkjenning av utenlandsk utdanning 
med sikte på forenkling og raskere 
godkjenning.» 

Det virker ikke som om disse inten-
sjonene har nådd ut til de ytre ledd i 
forvaltningen.  •

http://www.tv2.no/2015/12/17/nyheter/asylpolitikk/asylmottak/asylsokere/7807786
http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2015/11/05/nu-tar-vi-ett-samlat-grepp-om-kompetensforsorjningen/
http://arbeiderpartiet.no/file/download/8541/129220/file/Et%20felles%20l%c3%b8ft%20for%20god%20integrering.pdf
https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/flyktninger-i-norge?tabell=243293
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      Intervju av Inger Cathrine Bryne, adm. dir. Stavanger Universitetssykehus (SUS)  
Intervjuet av Jon Helle, Ofs leder

Med optimisme inn i

byggeprosessen
Som administrerende direktør gleder hun seg over sitt store privilegium:  
Å lede prosessen med å bygge et nytt sykehus. Men en eventuell ekstra 
håndsrekning fra Staten vil hun ikke ha.

››
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Hun skal bygge nytt sykehus for 
360 000 innbyggere, på ny tomt 

på Ullandhaug utenfor Stavanger, tre 
kilometer unna nåværende sykehus, 
nær universitetsmiljøet. Hun er godt 
fornøyd med utgangspunktet: 

- Foretaket er byggherre, ikke regio-
nen. Vi eier mulighetene og utfordring-
ene. Vi har beregnet en sum vi kan 
bygge for. Åtte milliarder er bære-
kraftig. Det er ikke gitt føringer for 
størrelse. Tolv milliarder ville full ut-
bygging av hele sykehuset koste. Det 
innebærer sykehusdrift på to steder i 
noen år.

Hva om staten nå, hypotetisk, ville bidra 
med noen ekstra milliarder som stimu-
leringstiltak overfor industrien på Vest-
landet. Hvordan hadde det vært?
- Det ville vi ikke kunnet ta imot med 
nåværende investeringsregime! Av-
skrivningsreglene gjør at dette øker 
byrden i framtiden; Å skulle klare å 
avskrive denne summen over drift ville 
blitt for krevende. Jeg ville ikke kunnet 

legge slik risiko og krav på sykehuset i 
framtiden. Da måtte det i tilfelle følges 
av helt egne unntak fra avskrivnings-
regimet – i så fall ville det være bra.

Men hun er likevel optimist.
- Konjunkturen vi er inne i, med ledig 

kapasitet i bygg og anlegg på Vestlandet 
og i Rogaland spesielt, gir muligheter 
og håp om å få mer sykehus ut av peng-
ene nå enn for kort tid siden. Industrien 
trenger nye oppdrag, og offentlige bygge- 
prosjekter er viktige. Vi kan få mye, 
god kvalitet inn i vedtatt utgiftsplan. 
Men vi legger inn en sikker hetsmargin 
så det ikke skal komme en smell.

 - Vi trenger sårt nye bygg. Eldste 
bygg er fra 1927. Vi leier 20% av arealet 
utenfor sykehuset. Kontorfasiliteter og 
undersøkelsesrom henger ikke med. 
Operasjonsstuene er veldig små, ut-
styret må stå på gangen. Men vi klarer 
ikke bygge alt vi trenger nå innenfor 
rammen på åtte milliarder. Det må bli i 
 to trinn med en to-tomts løsning en 
periode, hvilket selvfølgelig er en 
ulempe. Vi får noen år med en to- 

deling av somatikk og skille somatikk 
og psykisk helsevern, som blir igjen på 
gamletomten. Slik splitting er uønsket. 
Men det er somatiske behandlingsareal 
som har de største utfordringene nå. 
Psykisk helsevern har de beste lokalene. 
Men om 10-15 år vil somatikk og psyki-
atri være samlet igjen på den nye 
 tomten, hvis alt går etter planen. 

Hun forteller at veldig mye av 
 kraften i framtiden vil ligge innenfor 
teknologi-utvikling. Mye i Stavanger  
er allerede i verdensklasse, fagmiljøer 
innen ulike ingeniørfag og tekniske fag 
i petroleumsindustri og ved Universitet 
i Stavanger og  vårt medisinskfaglig 
miljø har allerede etablert flere inno-
vasjonsarenaer. Vi har på sykehuset 
160 medarbeidere med doktorgrad,  
og et etablert forskningsmiljø med 
gode resultater. 

- SUS skal satse på innovasjon og 
forskning, Helse og omsorg 21 og ut-
forske mulighetene som ligge i samar-
beid mellom private og offentlige aktører 
om forskningsbygg, kjøkken, hotell etc. 
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Kanskje kan man bygge arealer sammen? 
Det er bygget sykehus i Norge med høye 
ambisjoner. Ikke alt har gått som man 
håpet. Hvordan vil du lære av andre?
- Prosjektdirektøren vår kommer fra 
Statoil, og har en ryggmargsrefleks på  
å fange opp feil, evaluere og samordne 
data. Hun holder på å innhente erfar-
ingene fra andre sykehusbygginger, 
både de gode og de dårlige. Her skal vi 
ha en tydelig kunnskapsbasert tilnær-
ming også til det som ikke har gått bra 
andre steder. Samtidig med en tett 
dialog med medarbeidere vil vi unngå 
feilene og få med oss alt som fungerer 
veldig bra.

Vi møter Bryne på det nokså romslige 
direktørkontoret på SUS. Hun uttrykker 
seg slik at vi tror hun ikke liker å sitte i 
kontorlandskap. Hva med kontorplasser 
til legene i det nye sykehuset?
- Vi skal ha gode vaktrom, kontorare-
aler og gode garderobeløsninger. Men 
behandlingsareal er det viktigste. Akutt- 
mottaket, som er landets tredje største, 

skal ha nok poliklinisk areal. Vi plan-
legger for 85% belegg. Korridorpasien-
ter og for høyt belegg gir stor slitasje 
og reduserer pasientsikkerheten. Det 
er viktig å ha med de tillitsvalgte på 
alle nivå. Men hva vi ender opp med  
av andeler enekontor, kontorlandskap 
eller teamkontor får vi se senere. Vi 
kan ikke ha areal som ikke er i bruk 
eller står tomt store deler av arbeids-
tiden. Det skal tilrettelegges for gode 
arbeidsprosesser og ikke funksjoner,  
og det kan gjøre behovet for enkelt-
kontorer mindre. Vi skal utarbeide 
gode arbeidsplasser og arbeidsrom og 
sikre de viktigste elementene. Og så  
må vi kunne differensiere etter profe-
sjon og arbeidsoppgaver.

Mer vil hun ikke si om den saken. 
Men det er ikke tvil om at hun opp fatter 
hva vårt synspunkt om viktig heten av 
ordentlig kontorplass for leger.

Hun snakker gjerne om ledelse. Hun 
vurderer nå hvor mange ledernivå det 
skal være under henne og antall ledere 
som rapporterer direkte til henne.

- Mitt mål er å komme opp til 8-10 
ledere for klinisk virksomhet i min 
nærmeste ledergruppe. Og jeg vil ha 
tydelige mål og enkel dokumentasjon 
på måloppnåelse. Også når det gjelder 
rekruttering og arbeidsmiljø.  

Bryne er utdannet sykepleier og har 
en MBA i strategisk ledelse, samt mange 
års ledererfaring fra Sørlandet sykehus 
og noen som viseadministrerende på 
SUS. 

Her i Sør-Rogaland er det kun et 
sykehus.  Da blir det mindre konflikt 
mellom ulike lokalisasjoner og mer tid 
til å utøve ledelse, for alle ledere. Fag, 
kvalitet, forskning og utdanning er 
viktigst, men vi vektlegger også ar-
beidsmiljø og trivsel og vil prioritere  
å sikre god rekruttering. Det blir god 
pasientbehandling når legene setter 
seg i førersetet for utviklingen – også  
i gode pasientforløp og samarbeid  
– i tillegg til fag og forskning. Kraften i 
høyt kompetente medarbeidere er 
formidabel.  •
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– Undersøkelser viser at lederrollen  
og samarbeidsforankringen på norske 
arbeidsplasser er under sterkt press. 
Dette ses tydelig i sammenheng med at 
stadig flere bedrifter innfører såkalt 
hard HR. Den norske modellen, hvor 
samarbeid er den viktigste bærebjelken, 
står i grell kontrast til en utvikling mot 
ledelse basert på målstyring og kontroll, 
sier Spjeld By.

Den norske modellen preges av 
 samarbeid og gjensidig balanse mellom 
eier og arbeidstaker, der direkte med-
virkning og medbestemmelse er sen-
trale faktorer. Dette er lov- og avtale-
festet, for å sikre norske arbeidstakere 
innflytelse. Grunntanken er at dette 
forbedrer organisasjonens samlede 
måloppnåelse. 

– Dette er en modell vi har hatt i Norge 
i mange tiår, og som har bidratt til å 
skape alle de verdiene vi lever av i dag. 
Historisk har vi sett gjentatte ganger  
at ledelse basert på medbestemmelse 
påvirker både konkurransekraft, om-
stilling og utvikling positivt. Samarbeid 
gir fleksibilitet til å utøve god ledelse i 
hele organisasjonen, sier Spjeld By.

Utbredt misoppfattelse
Hun mener det er en utbredt misopp-
fattelse at hard HR og såkalt «perfor-
mance management» gir bedre organi-
serte og mer effektive virksomheter. 

– Det er snarere tvert imot. Våre 
undersøkelser viser tydelig at når inn-
flytelse og medbestemmelse reduseres, 

påvirker dette bedrifters kreativitet og 
produktivitet negativt. Det ser faktisk 
ut til å ha en direkte kontraproduktiv 
effekt, sier Spjeld By.

De autoritære HR-systemene, som 
ofte kommer fra USA, truer viktige 
prinsipper i den norske modellen.  
Men Spjeld By påpeker at også norske 

«I fremtiden kan vi få ledere som er lite 
egnet til å utvikle norske bedrifter»

OVERLEGEN har fått lov til å gjengi denne artikkelen skrevet av nestlederen i organisasjonen  
Lederne. Det uttrykkes stor bekymring for fremveksten av såkalt «Hard HR» som kan føre til 
 redusert innflytelse og medbestemmelse for de ansatte. Fremveksten av disse nye autoritære  
HR-systemene, som kommer fra USA truer viktige prinsipper i den norske modellen. Lederrollen 
byråkratiseres, og det legges for stor vekt på å måle ansattes holdninger og adferd.

Av Liv Spjeld By, nestleder, Lederne
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utdanningsinstitusjoner bør ta sitt 
 ansvar. 

– De siste 15 årene har vi hatt en litt 
for ensidig pedagogisk fremtoning i 
utdannelsen av ledere. Slike strukturer 
vil vi se igjen i norske bedrifter. Dette 
er en utfordring for grunnopplæringen 
av morgendagens ledere. Vi må jobbe 
på flere fronter for å stoppe utviklingen 
der ansattes innflytelse stadig reduseres, 
forteller Spjeld By.

Viktig konkurransefortrinn
I Norsk Ledelsesbarometer 2015 opp-
gir Ledernes medlemmer at de synes 
lederrollen har endret seg mye i løpet 
av det siste tiåret. Et stort flertall opp-
gir at de bruker mye eller svært mye 
tid på å utføre og dokumentere pålagte 
oppgaver. Kun fem prosent sier de 
bruker mye tid på å planlegge og sette 
mål for seg selv.

– Ledere med personalansvar føler 
at ledelse har blitt byråkratisert, og 
mener det nå er større vekt på å måle 
og kontrollere ansattes holdninger og 
adferd. Å ikke få jobbe med egne mål 
er hemmende og begrenser kreativi-
teten. Hvis denne utviklingen får fort-
sette kan den ytterste konsekvensen bli 
at vil være en spesiell type mennesker 
som ønsker å  være ledere. Nå står vi 
overfor en av de største omstillingene 
innen økonomi og arbeidsliv på flere tiår, 
og det vil være et skrikende behov for 
veldig mange ulike ledertyper i norske 
bedrifter. Samtidig trenger vi samar-
beidsmodellen som konkurransef ortrinn 
mer enn noen gang, sier Spjeld By.  •

FAKTA: 
•  I Fafo-rapporten fra 2009 svarte 82 % av ledere med personalansvar at  

de hadde «stor/svært stor innflytelse på egen arbeidssituasjon». I Norsk 
Ledelsesbarometer fra 2015 svarer kun 44 % det samme. Dette viser en 
utvikling mot et norsk arbeidsliv der ansattes innflytelse og medbestem-
melse er under sterkt press.

• 69 % mener lederrollen har endret seg mye det siste tiåret.

• 53 % mener lederrollen er byråkratisert det siste tiåret. 

•  52 % mener ledelse handler mer om og mer om å kontrollere og måle avvik 
i virksomheten.

•  71 % bruker mye/svært mye tid på å utføre og dokumentere pålagte 
 oppgaver.

•  Flere enn 1 av 3 ledere mener de bruker mye tid på ting som er 
 unødvendige og burde vært droppet.

•  32 % synes de bruker mye tid på ting som andre burde ha gjort, og 29 % 
føler at de bruker mye tid på å vente på at andre gjør sin del av jobben. 

•  Dette indikerer en lite effektiv arbeidsorganisering i norske bedrifter,  
og en sammenheng mellom redusert medbestemmelse og innflytelse  
og opplevelsen av dårlig arbeidsorganisering.
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Kilde:
Norsk Ledelsesbarometer 2015, utført av AFI på oppdrag av Lederne.

Når innflytelse og medbestemmelse reduseres,  
påvirker dette bedriftens kreativitet og produktivitet negativt

Lederne er en fag- og interesseorganisasjon for 17.000 ledere og betrodde 
ansatte som kan ha ansvar for medarbeidere, øko nomiske resultater eller 
prosjekter. Lederne hjelpe med rettigheter, rådgivning, forhandlinger, å 
lære deg faget som leder, mestre rollen og støtte i ansvaret på jobb. Lederne 
ble stiftet i 1910 og er partipolitisk og organisasjonsmessig uavhengig.
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Politikk handler om hvordan makt 
fordeles og interesserer ivaretas. 

Politikerne står øverste i styringspyra-
miden og hevder de har fått et mandat 
fra folket til å styre- til å drive igjen-
nom et program eller iverksette det de 
tror på. De siste tiårene kjennetegnes 
ved at politikerne tror de kan styre 
langt mer enn de i virkeligheten kan. 
Håndfast styring utenfra og ovenfra 
har nemlig en tendens til å vekke mot-
krefter. Virksomheter av faglig karak-
ter lar seg ikke alltid styre slik politik-
erne ønsker om de prøver aldri så mye. 

For å få styringen til å fungere for-
søker en å bryte ned det som skal 
 gjøres i målbare og rapporterbare 
 størrelser. Den foretrukne måleen-
heten er kroner og øre. Alt fagfolk 
foretar seg skal helst stykkes opp slik  
at det får en prislapp. Politikerne 
liker prislapper. 

Ledelse er noe helt annet enn styr-
ing. Når en leder, vender en seg bort fra 
styringsstrømmen ovenfra mot de en 
skal lede. Styring er enetale. Ledelse 
kan ikke utøves uten dialog. Styring er 
ensporet. Ledelse er flerfoldig og ikke 
en konstant størrelse. Ledelse handler 
om hvordan en samhandler med sine 
nærmeste, hvordan en motiverer og får 

de rette ting til å skje. Ledelse handler 
om å utløse engasjement. Styring kan 
til tider virke drepende på engasjement 
og virketrang.

Regjeringen sier de vil satse med på 
ledelse. De sliter med å få det til fordi 
styringstradisjonen er så sterk. Der 
ledere får rom til å lede skjer ikke det 
samme over alt. Det oppstår forskjeller, 
for ikke å si krøll i systemene. Ledere 
skal gi retning og ha kraft til å vise vei, 
men de lar seg også påvirke av sine 
ansatte. Sammen finner de ulike løs-
ninger, fordi situasjonene varierer og 
de som skal gjøre jobben har ulike 
tanker om hvordan den best gjøres.

Hvis regjeringen skal lykkes med 
sine reformer og endringer, må de gi 
lokale lederes større ansvar til å løse 
oppgavene i samarbeide med sine an-
satte. Styring er «hands on». Ledelse 
forutsetter «hands off» fra den som  
har det øverste ansvaret. Ledelse 
betyr altså at de styringskåte må trene 
seg til å holde fingrene fra fatet. 

Politikerne er barn av sin tid. De 
bærer med seg en rekke «tatt for gitt» 
- forutsetninger av politisk, ideologisk 
karakter. Etterkrigstiden har stått i 
optimismens tegn. Vi er blitt bergtatt 
av fremskrittets velsignelser og dyrker  

det selvstendige, ansvarlige, kompetente 
og rettighetsstyrte mennesket. Politik-
erne har utstyrt mennesker med stadig 
flere rettigheter. Nå er det ikke lenger 
budsjettmessig dekning for alle rettig-
hetene mennesker har fått.

En annen banebrytende tanke er at 
mange aktører, både private og offent-
lige, skal få konkurrere om å la individ-
ene få det de har rett på. Fritt behand-
lingsvalg er kronen på verket. Glimrende 
på papiret, strevsomt å få til å fungere.

For å sikre at individene får det de 
har rett på og at det politikerne har 
bestemt skjer, er det utviklet et enormt 
tilsyns -og rapporteringsregime. Fag-
folk skal i utgangspunktet ikke lenger 
vises tillit før de har dokumentert og 
rapportert at alt som skal gjøres er 
gjort på den rette måten.

New Public Management(NPM) har 
vært den bærende styringside i dette 
systemet i flere tiår. Ved å skille mellom 
den som betaler for en tjeneste og den 
som utfører den, skulle effektiviteten  
i offentlig sektor økes. Da kunne også 
private bidra dersom de klarte å tilby 
like gode tjenester til en lavere pris. 
Det offentlige skulle ikke utføre alt 
mulig, men sørge for å innhente anbud 
og kontrollere at tjenestene holdt den 

Tillit framfor styring
De som driver med styring og ledelse, vil gjerne at det skal finnes forsknings-
messig belegg for at det de holder på med virker. Det er lettere sagt enn gjort. 
For styrings -og ledelsesforskningen er ikke som medisinen. Her akkumuleres 
kunnskaper slik at en blir mer sikker på hva som er god behandling. Ledelse 
og styring er på en helt annen måte prisgitt person og situasjon.  Ledelse og 
styring er dessuten barn av sin tid. Det har ofte mer med tro enn viten å gjøre, 
med politisk oppfatninger og syn på mennesket og samfunnet.

Av Magne Lerø, redaktør i Dagens Perspektiv/Ukeavisen Ledelse
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kvalitet som var forutsatt. I 1991 ga 
Christpoffer Hood denne reform-
bølgen navnet «New Public Manage-
ment». I fjor ga Christopher Hood og 
Ruth Dixon, to av verdens mest aner-
kjente forskere innen offentlig forvalt-
ning, ut boken «A Government that 
Works Better and Costs Less?», der  
de påviser at NPM har mislykkes.

I EU fikk NPM status som trosbe-
kjennelse. Også her hjemme har det 
vært tverrpolitiske enighet om at 
NPM kan legges til grunn i arbeidet 
for å fornye og effektivisere offentlig 
sektor. 

Poenget med NPM var å skaffe billig-
ere og bedre tjenester, men det motsatte 
har altså skjedd. Kostnadene har økt 
uten at det kan ikke påvises at tjenestene 
er blitt bedre. 

Ole Helby Petersen ved Roskilde 
Universitet, har foretatt en systematisk 
gjennomgang av alle danske og inter-
nasjonale studier av effektiviseringsge-
vinster ved konkurranseutsetting. Den 
viser et fallende utbytte over tid. Der 
hvor den gjennomsnittlige effektivise-
ringsgevinsten var 10-15 prosent i peri-
oden 2000-05 og mellom 5 og 7 prosent 
i perioden 2005-10, så har gevinsten 
falt til 2-3 prosent i perioden 2010-2015.

Når en tar hensyn til at NPM som 
følge av anbud og kontroll nødvendig-
vis vil føre til mer byråkrati, kan det 
konkluderes med at NPM i beste fall 
fører til at vinningen går opp i spinn-
ingen. Ofte er det rent tap.

Management-teorier og nye metoder 
for å bidra til økt effektivitet kommer 
og går. Få har fått et slikt gjennomslag 

som NPM. Forskerne advarer nå 
politik erne om å kjøre videre på det 
sporet det har fulgt de siste tiårene. 

Alternativet til NPM er å besinne 
seg på egenarten ved de tjenestene 
som stat og kommune har ansvaret 
for. Nøkkelen til økt effektivitet ligger 
ikke minst i å utløse de ansattes moti-
vasjon og vilje til å bidra. En nøkkel er 
å gi de lokale tjenesteprodusentene 
større frihet til å utvikle og tilby tjen-
estene i den form de mener passer 
brukerne best. Skal dette lykkes, tren-
ger en dedikerte og dyktige ledere som 
får frihet til å lede.

Vi har mer å vinne på å desentralisere 
og gi tillit nedover i systemet framfor  
å basere oss på en sentralisert NPM- 
tenkning.  •

OVERLEGEN 1-2016 53

«Styring er enetale. Ledelse kan ikke utøves uten dialog. Ledelse handler om 
å utløse engasjement. Styring kan virke drepende på engasjement»



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.

Høsten 2016 er det 30 år siden 
professor Ole Berg ønsket det 

første kullet velkommen til det som da 
het «kandidatstudiet i helseadminis-
trasjon». Datoen var 26. august 1986 og 
stedet var Rikshospitalet. Legeforenin-
gen spilte en helt avgjørende rolle ved 
å støtte studiet økonomisk de første 
årene. Studiet har siden oppstarten 
gjennomgått flere endringer, slik som 
ved omleggingen til mastergrad fra 
høsten 2003. Over 800 kandidater er 
utdannet, hvorav leger har vært i fler-
tall. Målet med studiet har alltid vært å 
være en relevant, faglig sterk og attrak-
tivt lederutdanningen for helsevesenet 
og for leger. 

Leger og ledelse
Leger har faglig innsikt og vet hvordan 
klinikken fungerer. Leger bør være 
involvert i viktige beslutningsprosesser 
og i ledelsen av tjenestene. For noen 
tiår siden var det mange som mente at 
en leder kunne lede hva som helst og at 
faglig kompetanse nærmest var diskva-
lifiserende for å bli leder. Pendelen har 
snudd – det er få som tror det er mulig 
å drive helsevesenet uten faglig innsikt 
og at legene deltar aktiv i ledelsen av 
tjenestene. Forskning utført ved vår 
avdeling viser at klinikere som påtar 
seg et ledelsesansvar ofte kastes inn i 

rollen og opplever et ønske om å være 
bedre forberedt til å møte de krevende 
utfordringer en lederrolle gir. De siste 
årene er det etablert mange gode til-
bud om lederutdanning. Universitetet  
i Oslo ønsker å bidra til å styrke tjenest - 
ene ved å tilby utdanning på master-
nivå innen helseledelse. 

Samlingsbasert program
Den gamle modellen var skreddersydd 
overlegepermisjonen med intensiv 
undervisning over fire måneder, noen 
ukeskurs i neste semester og master-
oppgaveskrivning i det tredje semest-
eret. En undersøkelse blant tidligere 
studenter viste at selv om mange satt 
pris på den intense høsten ville mange 
i dag hatt vansker med å få sammen-
hengende permisjon til å gjennomføre 
studiet. Høsten 2015 dro vi på studie-
reise til utenlandske universiteter som 
har tilsvarende «executive» program. 
Møtene med engasjerte lærere på Yale 
University og University of Minnesota 
inspirerte oss til å tenke nytt. Fra høsten 
2016 er studiet omgjort til et samlings-
basert studium, da vi mener dette vil 
gjøre studiet enda mer attraktivt.  Vi vil 
starte med to ukers intensiv undervis-
ning tidlig på høsten og deretter ha 10 
kortere samlinger. Studieturen, som er 
blitt et varemerke for studiet, vil bestå 

som et ukeskurs. De siste ti år har stud-
enter bragt impulser hjem fra så for-
skjellige land som India, Hellas, Japan, 
Sveits, Nederland, Storbritannia, Belgia, 
Frankrike, Kina og USA. Vi vil gjerne 
fortsette å bidra til å bringe nye ideer 
og perspektiver til norsk helsetjeneste. 

Erfaringsutveksling på tvers
Samlingene vil være preget av erfa-
ringsutveksling og læring i grupper, og 
det vil legges til rette for at master-
oppgaven kan knyttes direkte til stu-
dentens arbeidssituasjon. Man får som 
student på programmet innføring i et 
bredt spenn av fagområder som ledel-
se, ledelsespsykologi, organisering, 
helsepolitikk, helseøkonomi og helse-
rett. Målet er å gi deltakerne det de 
trenger av kunnskap og ferdigheter for 
å kunne håndtere kompleksitetene i 
dagens helsevirkelighet, men også gi 
verktøy og forutsetninger til å bidra til 
nyskapning i helsetjenesten. 

Sterkt fagmiljø og nettverk
Avdeling for helseledelse ved Universi-
tetet i Oslo er del av Det medisinske 
fakultet og representerer et sterkt 
tverrfaglig miljø som i hovedsak består 
av leger, statsvitere og økonomier. 
Hovedvekten av undervisningen blir 
gitt av avdelingens egne tilsatte som 

Tradisjonsrik master i  
helseledelse i ny støpning
- det såkalte «Ole Berg kurset»

Fra høsten 2016 tilbyr Universitetet i Oslo masterprogrammet i 
helseadministrasjon som et samlingsbasert studium. Programmet  
vil kombinere faglig tyngde med praktisk relevans. 

Av Jan Frich, professor og 
avdelingsleder Avdeling for 

helseledelse og helseøkonomi
Det medisinske fakultet 

Universitetet i Oslo

OVERLEGEN 1-201654
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har lang erfaring fra forskning og 
 undervisning. Avdelingen har et om-
fattende nettverk gjennom sine tidlig-
ere studenter. Alumniorganisasjonen 
Norsk forum for helseledelse er aktiv 
og arrangerer den årlige åpne konfe-
ransen «Helselederforum». Nettverket 
benyttes også i undervisningssammen-
heng ved at man henter inn eksterne 
ledere fra norsk helsevesen. 

Nye muligheter?
Det var mye bra med den gamle 
 modellen, men vi håper at den nye 
modellen vil egne seg bedre for flere. 
Med omleggingen ønsker vi å legge til 
rette for at leger som enda ikke har 
opparbeidet rett til overlegepermisjon 
kan ta studiet, og at nytilsatte ledere 
skal kunne gjennomføre programmet 
uten å måtte være fraværende i fire 
sammenhengende måneder. Ved å spre 
overlegepermisjonen over ett og et halvt 
år vil man lett kunne gjennomføre 
programmet. Studiet vil kanskje også 
bli et reelt alternativ for allmennleger 
og privatpraktiserende spesialister. Vi 
håper at et tett samarbeid over ett og  
et halvt år vil bidra til å bygge bånd og 
nettverk som vil være verdifulle for 
den som påtar seg lederoppgaver.  •

Masterstudiet i helseadministrasjon

•  Etablert av professor Ole Berg
•  Utdannet norske ledere siden 1986
•  Organisert under Det medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo
•  Tar årlig opp 30 studenter
•  Ingen studieavgift utover semesteravgiften
•  Søknadsfrist 1. mars
•  http://www.uio.no/studier/program/helseadministrasjon-master/

10 råd til ledere i helsevesenet

1. Ledelse handler om mer enn å lede eget fag

2. Tegn et fremtidsbilde av virksomheten - la dette være retningsgivende

3. Skaff deg innsikt i økonomiske, juridiske og administrative rutiner

4. Ta vare på medarbeiderne – de er din viktigste ressurs

5. Involver ansatte i beslutningsprosesser

6. Involver bruker og pasienter i endringer av tjenestene

7. Etabler gode og tydelige rutiner internt i enheten

8. Spenninger og konflikter kan ikke alltid løses, men må håndteres

9. Vær kresen på hvilke kamper du velger å ta

 10. Vær i balanse - ta vare på livet utenfor jobben

Kilde: Jan Frich, Universitetet i Oslo
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Norsk overlegeforenings lederstipend 2016

Norsk overlegeforening (Of ) arbeider for at overleger vil ta på seg og bli værende 
i lederfunksjoner. Of prioriterer lederutdanning og lederutvikling.

Det er øremerket kr. 400.000,- på budsjettet for 2016 for slike stipend.

Informasjon og søknadsskjema etc. finner du her:
https://legeforeningen.no/yf/overlegeforeningen/Medisinsk-ledelse/lederstipend/
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Fra Legeforeningen var represent-
anter fra sekretariat, politisk ledelse, 

sykehusleger, allmennleger, kommune, 
studenter, det private samt SKIL (Senter 
for kvalitetsutvikling i legekontor). De 
fleste deltakerne hadde fått  stipend fra 
Legeforeningen. Dette kan alle med-
lemmer  søke om og  stipendet  dekker 
kongressavgift og opphold.

2015 var et litt spesielt år, da institut-
tets president og CEO, Maureen Bisog-
nano, gikk av etter 20 år ved IHI. Hun 
har sammen med Don Berwick, Presi-
dent Emeritus og Senior Fellow, vært 
en svært sentral person i IHI-sammen-
heng i løpet disse årene. 

Vi hadde før avreise meldt oss på 
keynotes, learninglabs og ekskursjoner 
til blant annet Universal Orlando og 
Kennedy Space Center.  På ekskursjon-
ene ble man presentert for ulike måter 
å tenke sikkerhet, pleie, innovasjon og 
kvalitet på, og det fremkom hvordan 
man relativt enkelt kunne trekke linjer 
til helsevesenet. I Universal Orlando 
var de naturligvis svært opptatt av 
sikkerhet. De la blant annet vekt på at 
en hvilken som helst ansatt på et hvilket 
som helst nivå, lett kunne stoppe en 
prosess om vedkommende hadde mis-
tanke om at en prosedyre ville kunne 
gå ut over sikkerheten for de ansatte. 
De verdsatte åpenhetskulturen. De 
fokuserte også på det å lære av hver-
andre. Hørte de fra andre fornøyelses-
parker om svakheter i spesifikke 
systemer, gikk de straks igjennom 
egne, for eventuelt å rette opp i disse 

umiddelbart. Helsevesenet har et 
 stykke å gå. 

Når det gjelder learninglabs, så var 
dette av varierende kvalitet og nytte. 
Noe av årsaken kan man nok tillegge 
seg selv, ved at man som førstegangs-
deltaker ikke vet helt hva som vil gi 
mest og best utbytte. Dette kommer 
også frem i et av intervjuene under. 
Man hadde mulighet til å bytte fore-
lesing om det var ledig kapasitet andre 
steder, men til tross for at konferansen 
var velorganisert, var det ikke alltid 
like enkelt å finne frem, da konferanse-
området var temmelig overveldende.

 I en keynotes, fikk vi gleden av å 
høre den legendariske basketballspille-
ren  «Magic» Johnson, fortelle om sitt 
livsprosjekt Magic Johnson Foundation. 
De hjelper utsatte etnisitetsgrupper  
til å få helsehjelp når de trenger det. 
Fokuset er på utdanning samt at de 
støtter andre utvalgte hjelpeorganisa-

sjoner i deres arbeid. Johnson selv var 
svært åpen i forhold til sin egen HIV- 
diagnose, og han fortalte hvor heldig 
han var som fikk hjelpen når han trengte 
det ved diagnosetidspunktet i 1991. Han 
var også tydelig på at mest sannsynlig 
en av hovedgrunnene til at han fremde-
les lever med sin diagnose, var at han 
hadde et stort hjelpeapparat rundt seg 
samt at han var heldig økonomisk stilt. 

Craig Kielburger imponerte oss den 
siste dagen. For en energi, og for en 
evne til å få med seg folket. Kielburger 
er Co-Founder sammen med sin bror, 
av organisasjonene Free The Children 
and Me to We.  Allerede som 12-åring 
ble han engasjert i hjelpearbeid for barn 
og begynte sine første innsamlinger. 
Det brødrene har fått til frem til nå,  
er svært imponerende og ikke minst 
motiverende for barn og unge over 
hele verden. Les gjerne mer på www.
we.org.

IHI, The 27th Annual National Forum  
on Quality Improvement in Health Care

Lørdag 5. desember 2015, dro en delegasjon fra Legeforeningen 
til Orlando i Florida, for å delta på den årlige pasientsikkerhets- 
konferansen i regi av Institute for Healthcare Improvement, IHI. 
Konferansen ble avholdt 6. - 9. desember og samlet omtrent 5000 
deltakere fra hele verden.

Av Janne K. Bethuelsen og Anne-Karin Rime, styremedlemmer i Of
Artikkelfoto: Jon Helle

››
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   Intervju med Stig Tyvold

Hvor hørte du om stipendet til IHI?
Jeg hørte om stipendet og konferansen  da jeg deltok på 
 lederutdanningen til Legeforeningen. Der var det et godt  
foredrag fra tidligere deltagere som sterkt anbefalte å søke 
 stipendet og dra om man fikk mulighet.

Hva forventet du av kongressen?
Jeg forventet å tilegne meg kunnskap om målrettet  
forbedring og monitorering i egen virksomhet. Jeg meldte meg 
derfor på de sesjonene som hadde det som tema.

Svarte kongressen til forventingene? 
Ja, så absolutt. Jeg fikk kunnskap om datasett egnet for kvalitetsforbedrende 
arbeid og metoder for vurdering av dataene. I tillegg lærte jeg metoder for å 
 bryte ned problemstillinger til målbare parametre.

En spesielt imponerende forelesing var viet Critical Care Services Ontario som 
nå har et kvalitetssystem som omfatter 130 sykehus og 13 millioner mennesker. 
De har fokus på mange områder fra ICU til cancer og ortopedi. De har en kombi-
nasjon av automatiske og manuelle uttrekk av data. Dataene valideres og er knyttet 
til hvert sykehus. Sykehusene blir så sammenlignet med hverandre.

Hvem vil du anbefale å reise til kongressen?
Alle klinikere som ønsker å forbedre egen virksomhet systematisk har nytte av 
det. Dette for å lære metoder og ulikheter i metode sammenlignet med medisinsk 
forskning. De som leder offentlig virksomheter bør reise for å lære forskjell på 
forskning, tilsyn og forbedring.

››Dagene i Orlando var lære-
rike, men også litt deprimer - 
ende. Ikke bare fordi det 
var sol og 28 grader ute, 
mens vi var inne i mørket  
i 18 grader og frost, men 
fordi det viser seg at helse-
vesenet og ansatte over 
hele verden står overfor  
de samme utfordringene 
som oss.

Vi benyttet muligheten til å inter-
vjue noen utvalgte leger som del-
tok på konferansen, for å få et 
inntrykk av hvem, hvorfor og hva 
man tar med seg hjem, ved å stille 
dem noen spørsmål.

››

Stig Tyvold, 
kvalitetsansvarlig lege, 
Aleris, Aleris sykehus 
og medisinske senter, 

Trondheim
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   Intervju med Sissel Hjelle

Du har jo deltatt to ganger før, hvor hørte du om 
IHI-konferansen første gang?
- Jeg hørte om denne konferansen via en kollega 
som selv hadde deltatt på  konferansen året før.  
Jeg deltok første gang i 2012, på stipend fra Lege-
foreningen, da var vi to overleger fra  Ålesund som 
reiste. I 2013, deltok vi igjen, men da ble også repre-
sentanter fra sykehusledelsen ved blant annet fag-
direktør og klinikk direktør med. I år, 2015, var vi 
tre overleger fra avdelingen som reiste – jeg var 
heldig som mottok stipend fra Dnlf også denne 
gangen.

Hva var dine forventninger til konferansen den gang, og hva var den nå?
- Første gang jeg dro, så var jeg helt blank. Jeg var veldig spent på hva 
dette var. Det var et helt nytt fagområde, og et fagspråk som man ikke 
var kjent med. Første gang var det også en del praktiske ting som jeg 
måtte bli kjent med i forhold til organiseringen av selve konferansen. 
Det er en fryd å se hvor godt organisert den er.

Denne gangen var det annerledes. Da visste jeg mer hvilke sesjoner jeg 
ville delta på. Vi 3 som reiste sammen deltok på en del felles. Dette viser 
seg å være verdifullt i ettertid. Vi kan da sette oss sammen, diskutere og 
se om det er noe vi kan gjøre i forhold til poliklinikk, logistikk, slik at 
pasienten ikke utsettes for noe unødvendig. Dette vil forhåpentligvis 
kunne frigjør tid både for pasienten og for oss. Det er utrolig inspirerende  
å være på konferansen, men man må huske at det er en jobb å motivere  
og engasjere kollegaer. Og så må man ikke endre, bare for å endre.

Hvilket hovedbudskap tar du med deg hjem?
- Dette er et vanskelig spørsmål. Det som ofte kommer til meg er det 
som Pål Batalden sa, om at enhver organisasjon er perfekt designet til de 
resultatene de får. Med det tenker jeg at vi ikke må gå direkte på individ, 
men at man heller retter fokus mot hvordan vi er organisert. Vi må finne 
ut hva som motiverer folk, og om man skal få det til så må det berøre 
emosjonelt. Og så må man gjøre trinnvise endringer, for endringer, både 
individ- og ikke minst, kulturendringer, er ikke gjort over natten.

Hvem vil du anbefale å delta ved en senere anledning?  
Hvem vil ha nytte av å delta?
- Jeg tenker at alle som er interessert i endring, alle som ser at noe bør 
 endres, bør delta for å bli videre inspirert og motivert til å skaffe seg mer 
kunnskap også om hensiktsmessige metoder.

-  Man bør ha et ønske om endring. Dette er aktuelt både for under-  
og overordnet i sykehussystemet. 

- Spør ikke « What`s the matter ?, men »What matters to you»? ,  
sa Maureen Bisognano. 

Jeg merker selv at jeg nå har mer fokus på pasientperspektivet enn før,  
og tenker oftere logistikk i forhold til pasienten. Jeg er mer bevisst, også 
i forhold til kulturendring. Jeg ser hos oss at tankene sprer seg, og at det 
er fokus på kvalitetsforbedringsarbeid helt opp til direktøren. Det er en 
gledelig utvikling. 

    Intervju med 
Albert Bolstad 

 
Hvordan hørte du om IHI?
- Flere kolleger  av meg 
var på IHI for noen år 
siden og anbefalte 
 kongressen.

Hva var dine forventinger 
til kongressen ?
- Jeg hadde hørt mye 
positivt om kongressen, 
og forventet at det 
 arrangementsmessige 
skulle være bra. Sam tidig 
hadde jeg vel  tanker om 
at helseadministrasjon,  
kostnad-nytte-perspektivet og  måling  
av såkalte kvalitetsparametre ville 
 dominere. 

Hvilket hovedbudskap tar du  
med deg hjem ?
- Jeg la merke til at flere foredrags holdere 
la vekt på at kvalitetsforbed ring i helsetjen - 
esten, først og fremst er noe som skapes i 
møtet med pasient ene. Ansatte som trives 
på jobb, er jevnt over opptatt av stadig 
levere bedre og bedre kvalitet. Sykehus  
og enheter der ambisjonsnivået er høyt, 
har også sjeldnere forekomst av uheldige 
hendelser. Jeg fikk også med meg at ledere 
som lytter og legger til rette for sine med-
arbeidere, bidrar til at det skapes  en 
 kultur hvor det blir lettere å ta opp kritikk - 
verdige forhold. Dette ble vektlagt som en 
forutsetning for at helsevesenet skal for-
bedre seg.

Hvem vil du anbefale å delta  
ved en senere anledning ?
- Dette er en kongress hvor som passer 
like godt for helsemyndigheter, politik ere 
og  sykehusdirektører, som for helsearbeid - 
ere og leger. Det er parallelle sesjoner og 
rik mulighet til å knytte kontakter.  Bredde 
i tematikk og tilnærming gjør de fleste 
som er opptatt av kvalitet, vil kunne ha 
utbytte av kongressen. Alle som opplever 
at  kvaliteten er under press i hverdagen, 
vil kunne hente verdifull inspirasjon på 
en slik internasjonal kongress.

›› ››

Sissel Hjelle, 
seksjonsoverlege, 
Kvinneklinikken 

Ålesund og Volda, 
Helse Møre 

og Romsdal HF
Albert Bolstad, 

styremedlem Of, 
overlege, Voksen

psykiatrisk avdeling, 
Diakonhjemmets 

sykehus, Oslo
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Under IHIs National Forum 2015 
skjedde nettopp dette mellom studenter 
på ulike trinn og leger av ulik ansiennitet. 
Samtalene bar preg av en felles liden-
skap om et tryggere helsevesen. Hver 
enkelt deltaker kunne ikke være med 
på mer enn ett foredrag av gangen og 
valget stod mellom et mylder av paral-
lelle begivenheter. Til tross for dette 
fikk hele delegasjonen oppdateringer 
og inspirasjon på tvers av sesjonene 
gjennom fellesmøter. Diskusjonene 
kunne ha faglige avsporinger, og det 
var spesielt spennende å diskutere 
hvordan «dagens legerolle» ble oppfat-
tet av studenter og overleger. Var det 
vanskeligere før? Er det mer komplisert 
i dag? En sannhet har mange synsvinkler, 
og de ulike ble luftet i samtalene under 

konferansen på mange temaer. Det var 
i de hierarkiløse omgivelsene at de 
ærligste synspunktene ble lagt frem, 
hvilket gav mersmak.  

Norsk helsevesen har sine uskrevne 
regler og tradisjoner, og det kreves en 
invitasjon fra en overlege til en turnus-
lege om å sitte på fremste rad før gjen-
sidig læring kan finne sted. En opp-
muntring fra en professor til en student 
om å «lufte tanker» istedenfor å frem-
føre en tillært fasit. Redselen for å «si 
feil» må erstattes av en visshet om at 
man kommer til å gjøre feiltakelser - 
store eller små - i løpet av en lang lege-
karriere. I gründer- og innovasjonsmil-
jøet kan det virke som om de som har 
feilet mest også har størst læringsut-
bytte og senere tar de rette valgene. I 

legerollen kan denne læringen inne-
bære tapte menneskeliv. Derfor er det 
desto viktigere at læring kan skje på 
tvers av generasjoner og yrker for at 
hvert liv som mistes, hver skade som 
skjer og hver pasient som lider unødig 
ikke skal være forgjeves.

Konferansen var enormt lærerik med 
tanke på hvordan helsetjenester kan 
forbedres administrativt og klinisk. Den 
gav også innsikt i hvilke tanker erfarne 
kollegaer har - kollegaer som jeg kanskje 
ikke ville våget å drøfte med, iført den 
hvite uniformen. Det tapte læringsut-
byttet er stort for alle parter om vi ikke 
kan sette oss ned som likestilte med jevne 
mellomrom, og jeg gleder meg til å møte 
flere engasjerte kollegaer på tilsvarende 
«generasjonsløse» fora i fremtiden.  •

Et forfriskende generasjonsvakum

Skrevet av stud. med. Ida Susanna Fattah, Universitetet i Oslo

Det er ingenting som danner et bedre grunnlag for å knytte bånd på tvers av profesjoner og 
 generasjoner enn felles engasjement. I diskusjoner preget av lidenskap kan man evne å se et 
individ for mer enn dets formelle kvalifikasjoner. Nye synsvinkler fra studenter kan inspirere 
 erfarne leger til å se nyanser i et velkjent fag. Samtidig kan erfaringsutveksling gi ferske leger  
en bredere horisont og en dypere forståelse for sitt fremtidige yrke.

››
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Regler om arbeidstid er stadig gjen-
stand for debatt i norsk arbeidsliv. 

Ofte er debatten svært polarisert. Ar-
beidstakerne ønsker avtaler, arbeids-
giverne ønsker styring. Det er mulig 
dette lå bak beslutningen om at Ar-
beidstidsutvalget ikke skulle være 
partssammensatt, det vil si med repre-
sentanter for arbeidertaker- og ar-
beidsgiversiden. Isteden valgte 
 Regjeringen å oppnevne en slags 
 ekspertgruppe, men i tillegg en parts-
sammensatt referansegruppe.

Det er avgitt to utredninger til Ut-
valget. Den ene gjelder petroleums-
sektoren. Den andre gjelder brudd på 
arbeidstidsbestemmelser. Særlig den 
siste er interessant for leger og andre 
ansatte i helsesektoren. NOUen ble 
avlevert 6. januar 2016, og er nå sendt 
på høring.  En overordnet vurdering er 
at de foreslåtte reglene vil gi arbeids-
giver økt styringsrett.

Som en helt overordnet merknad, 
kan det sies at de reglene som foreslås 
vil gi arbeidsgiver økt styringsrett. 
Men flere av de viktigste forslagene  
er avgitt med dissens.

NOUen er vel verdt å lese for de som 
er interessert i norsk arbeidsliv. Utred-
ningen redegjør for dagens regelverk; 
både norske regler og EU/EØS-regler 
samt folkerettslige forpliktelser. Videre 

redegjøres det for historikk, hvilke 
hensyn som må balanseres (helse, 
sikkerhet, produktivitet, effektivitet 
osv), utviklingstrekk, organisasjonens 
betydning, forskning på området mv. 
Det slås fast et vernehensyn fremdeles 
skal stå sentralt ved utformingen av 
reglene. Spesielt interessant er det at 
det redegjøres særskilt for arbeidstids-
bestemmelser knyttet til skift/turnus i 
helse- og omsorgssektoren. Årsaken er 
at man har fått stilt detaljerte opplys-
ninger til disposisjon fra virksomhete-
ne, slik det kunne gjøres en inngående 
analyse. Og i NOUen sies det at det 
foreligger 3 brudd per 100 vakter, 75 
prosent av alle ansatte i helseforetak-
ene har 0-2 mulige brudd per år. 
 Hovedårsaken er muligens at arbeids-
takerne må jobbe lengre enn planlagt. 
Og det vekker nysgjerrighet på analy-
sen når det skrives at «(d)et er først og 
fremst ambulansesjåfører og leger en 
finner ansatte med mange mulige 
brudd».

Det vil føre for langt å redegjøre for 
forslagene i detalj, men jeg skal forsøke 
å gi en overordnet oversikt over noe av 
det som foreslås. Noen arbeidstakere 
vil fremdeles i stor utstrekning være 
unntatt arbeidstidsbestemmelser. For 
det første foreslås det at dagens ord-
ning med ledende stilling videreføres 

som i dag. For det andre foreslås det at 
også dagens regulering av særlig uav-
hengig stilling opprettholdes, dog med 
en presisering. Arbeidstaker må her ha 
en overordnet og ansvarsfull stilling 
med selvstendig beslutningsmyndighet. 
Stillingen må også innebære at arbeids - 
taker i all hovedsak bestemmer når, 
hvor og hvordan arbeidet utføres og  
i all hovedsak bestemmer omfang på 
arbeidet, enten direkte eller ved å dele-
gere. Det nye er at det i tillegg skal 
nedfelles i arbeidsavtalen at man er 
unntatt fra arbeidstidsreglene.

For det tredje foreslås utvalget en 
helt ny kategori arbeidstakere, som de 
kaller «delvis uavhengig». Poenget her 
er at kravene til selvstendighet, og 
momentene nevnt ovenfor, ikke vil 
være så strenge som for ansatte som 
faller innenfor kategorien «særlig uav-
hengig». Men også for denne kategorien 
skal arbeidstakeren ha reell innflytelse 
på arbeidet. Hvis vilkårene er oppfylt, 
kan man ved denne stillingskategorien 
avtale seg bort fra sentrale deler av 
arbeidstidsbestemmelsene. Men det 
legges opp til noen ytre grenser, slik 
som for eksempel maksimalt 48 t/u 
gjennomsnittlig arbeidstid inkludert 
overtid over 16 uker. Her inviterer 
utvalget eksplisitt til at det lages klare 
retningslinjer for bruk av bestemmelsen.

Nye foreslåtte regler om arbeidstid 
vil øke arbeidsgivers styringsrett

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

››
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For det fjerde er utfordringene med 
skift og turnus viet en del plass. Det 
pekes særskilt på helsesektoren som et 
problemområde, hvor partene ikke har 
klart å finne en løsning. Det er nok 
særlig Sykepleierforbundet og Spekter 
det siktes til her. Polemikken rundt 
sykepleiernes ordning med helgevakt 
maksimalt hver tredje helg ligger trolig 
bak. Utvalget mener utfordringene er 
såpass store at de har vurdert særlige 
regler for helse og omsorgssektoren, 
men slo dette likevel fra seg da utfordr-

inger av lignende karakter også finnes  
i andre sektorer. Det foreslås noen 
endringer som skal gjelde for alle.

Enkelt fortalt vil arbeidsgivers styr-
ingsrett bli forsterket, i form av økte 
muligheter for gjennomsnittsbereg-
ning og forkortede hvileperioder, der-
som utvalgets forslag blir vedtatt av 
Stortinget. Dette vil nok mange på 
arbeidstakersiden være sterkt imot. 
Det er lange tradisjoner i Norge for at 
partene løser uenigheter ved forhand-
lingsbordet, og gjennom å endre loven 

vil styrkeforholdet forrykkes i favør av 
arbeidsgiver. Utvalget foreslår riktig 
nok at det skal være drøftingsrett mel-
lom partene på slike ordninger, men 
etter mitt syn er dette en naiv forsik-
ring som i praksis vil ha liten verdi. 
Man kan nesten tro at ekspertene i 
utvalget ikke kjenner realitetene i 
 helsesektoren særlig godt. Når det er 
sagt vil det, som utvalget påpeker, 
fremdeles være behov for kollektive 
avtaler for å drifte sykehus som i dag.

For det femte foreslås utvalget 
endringer i søndags- og helgedagsregl-
ene. Det sies at disse reglene ikke er 
begrunnet i vernehensyn, men sosiale 
hensyn, og at arbeidstakerne noen 
ganger vil ønske å jobbe mer fleksibelt. 
Løsningen foreslås å være at forbudet 
mot søndags- og helgearbeid opprett-
holdes, men at det kan åpnes for at det 
kan avtales arbeid i hvert enkelt tilfelle. 
I slike tilfeller åpnes det for arbeid 
frem til klokken 23, uten at dette ram-
mes av forbudet mot nattarbeid. Ord-
ningen skal være frivillig for både 
 arbeidsgiver og arbeidstaker, altså  
må begge parter være enige i at slikt 
arbeid skal finne sted.

Forslagene er tradisjonen tro mottatt 
på ulikt vis. Econa hevder det legges 
opp til en «snikinnføring av 48 timers 
uke», mens Virke sier at det er «gode 
forslag om endringer i arbeidstid». 
Spekter synes tilfredse og mener dette 
gir «godt grunnlag fra Arbeidstidsut-
valget» for videre arbeid. Sykepleier-
forbundet er vel en av de som har gått 
hardest ut mot forslagene, og kalt fors-
lagene «slett arbeid fra arbeidstidsut-
valget». Akademikerne har vært mest 
opptatt av den nye stillingskategorien 
om delvis uavhengig stilling, og sagt at 
de er «uenige i at flere skal unntas fra 
arbeidstidsvern». Forslagene vil nok bli 
gjenstand for mye arbeid utover våren 
blant arbeidslivets parter. Legeforen-
ingen vil snarlig sende NOUen på 
 høring internt i organisasjonen på 
ordinært vis, samt delta i et arbeid i 
regi av Akademikerne.  •

Lenke til NOU 2016:1
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-1/id2467468/?ch=1 
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Arbeidsmiljøloven
Arbeidsmiljølovens bestemmelser i  
§ 4-1 oppstiller de generelle krav til 
arbeidsmiljøet. Av bestemmelsen følger 
det at «Arbeidsmiljøet i virksomheten 
skal være fullt forsvarlig ut fra en enkelt- 
vis og samlet vurdering av faktorer i 
arbeidsmiljøet som kan innvirke på 
arbeidstakernes fysiske og psykiske helse 
og velferd». Bestemmelsen angir en 
forsvarlighetsstandard. Begrepet «fullt 
forsvarlig» er en rettslig standard som 
presiseres og utfylles gjennom de øvrige 
bestemmelser i arbeidsmiljø loven, 
forskrifter, rettspraksis, mv. En slik 
rettslig standard vil utvikles og endres  
i takt med samfunnsutviklingen, tekno-
logisk utvikling, endringer i kunnskap, 

osv. Dette er forsøkt tydeliggjort i be-
stemmelsens annet punktum , hvor det 
fremkommer at «Standarden for sikker-
het, helse og arbeidsmiljø skal til enhver 
tid utvikles og forbedres i samsvar med 
utviklingen i samfunnet».

Departementet har uttalt i lovens 
forarbeider1  at forsvarlighetsstandar-
den innebærer et minstekrav til alle 
virksomheter uten hensyn til den 
 enkelte virksomhets økonomiske 
 stilling. Videre er det uttalt at «Det 
loven vil kreve, er først og fremst at 
virksom heten skal innrettes, og arbeidet 
organiseres på en slik måte, at arbeids-
takerne er sikret mot skader på liv og 
helse så langt dette rent praktisk lar  
seg gjennomføre». 2

Krav til det fysiske arbeidsmiljøet er 
konkretisert nærmere i arbeidsmiljø-
loven § 4-4. Av bestemmelsens første 
ledd følger det at «Fysiske arbeids-
miljøfaktorer som bygnings- og utstyrs-
messige forhold, inneklima, lysforhold, 
støy, stråling o.l. skal være fullt forsvar-
lig ut fra hensynet til arbeids takernes 
helse, miljø, sikkerhet og velferd». For-
muleringen «o.l.» viser at opplistingen 
av relevante arbeidsmiljøfaktorer er 
ment som en eksemplifisering, og ikke 
som en uttømmende an givelse. Andre 
faktorer vil dermed også kunne være 
relevante.

Av § 4-4 femte ledd følger det at 
departementet i forskrift kan gi nærm-
ere bestemmelser om gjennomføringen 

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

››    Innlegg av Lene Brandt Knutsen, 
juridisk rådgiver i Overlegeforeningen

Et egnet vaktrom som gir mulighet for forsvarlig hvile, er vesentlig for at  
sykehusleger skal ha et godt arbeidsmiljø på vakt. Denne artikkelen tar for seg  
spørsmålet om legene har krav på vaktrom, og hvilken standard et vaktrom må ha  
for å tilfredsstille krav i lov, forskrift og avtaleverk.

Vaktrom
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av kravene i § 4-4. Det har departe-
mentet gjort i forskrift 6. desember 
2011 nr. 1356 om utforming og inn-
retning av arbeidsplasser og arbeids-
lokaler (arbeidsplassforskriften).

Arbeidsplassforskriften
Formålet med forskriften fremkommer 
i forskriften § 1-1, og er å «sikre at ar-
beidstakernes sikkerhet, helse og velferd 
ivaretas ved at arbeidsplasser og arbeids- 
lokaler tilrettelegges og utformes i for-
hold til arbeidet som utføres, den enkelte 
arbeidstaker og til særskilte risikofor-
hold».

I § 1-4 defineres de ulike begreper  
som benyttes i forskriften.  Et «personal- 
rom» er blant annet definert som  
«hvilerom, pauserom og soverom», og 
vil således også måtte omfatte vaktrom.

Krav til personalrom er regulert i 
forskriften kapittel 3. Plassering, dim-
ensjonering og innredning av perso-
nallrom er regulert i §§ 3-1 og 3-2. Av 
bestemmelsene følger det at personal-
rom skal være hensiktsmessig plassert 
i forhold til personalinngang og arbeids - 
sted, samt at det ved dimensjonering 
av personalrom blant annet tas hensyn 
til arbeidets art.

Utover dette inneholder ikke for-
skriften bestemmelser som gir konkrete 
føringer med hensyn til hvordan et 
personal- eller vaktrom skal se ut. Det 
er dermed vanskelig å utlede konkrete 
rettigheter for arbeidstaker med hensyn 
til hvordan vaktrommet skal utformes.

Arbeidstilsynets veiledning om 
 arbeidsmiljø i helseinstitusjoner
Arbeidstilsynet har utarbeidet en vei-
leder om arbeidsmiljø i helseinstitusjoner, 
herunder sykehus3. 

I denne veiledningen uttales det bl.a. 
at «Arbeids- og personalrom må være 
slik dimensjonert og innredet at de an-
satte får plass til å utføre arbeidet på en 
hensiktsmessig måte med gode og natur-
lige arbeidsstillinger. Dette gjelder også 
for kontorfunksjoner». Videre uttales 
det at «eventuelle spesielt tilpassede 

personalrom, for eksempel for hvilende 
vakt på natt, bakvakt og lign ende, må 
vurderes ut fra behov».

Heller ikke Arbeidstilsynets veiled-
ning bidrar til å konkretisere hvordan 
et vaktrom i sykehus bør utformes, 
utover at dette «må vurderes ut fra 
behov».

Tariffavtalereguleringer
I Overenskomsten i Spekter område  
10 og 4 er det inntatt en bestemmelse 
om vaktrom i A2 § 8.4.1. Bestemmelsen 
lyder:

«§ 8.4.1 Vaktrom
Helseforetaket skal stille velegnet 

vaktrom til disposisjon for vakthavende 
lege. Vaktrommet skal så langt det er 
mulig ha vindu, være utstyrt med seng 
som kan res opp og nødvendige kontor - 
fasiliteter.»

I tariffområde Virke er det inntatt en 
lignende, men noe mindre konkret 
formulering i den sentrale særavtalen  
§ 8.4.1:

«§ 8.4.1 Vaktrom
Virksomheten skal stille velegnet 

vaktrom til disposisjon for vakthav ende 
lege. »

Overenskomstene, og da særlig i 
Spekter-området, inneholder en viss 
konkretisering av de føringer som 
følger av arbeidsmiljøloven, arbeids-
plassforskriften og Arbeidstilsynets 
veileder. 

For å tilfredsstille kravet til «vel-
egnet» vaktrom, må vaktrommet etter 
Legeforeningens vurdering ha en viss 
tidsmessig standard, samt en beliggen-
het internt i sykehuset/avdelingen som 
gjør vaktrommet egnet for hvile. 
 Begrensningen «så langt det er mulig» 
relaterer seg til kravet om vindu, men 
ikke til kravet om at vaktrommet skal 
være utstyrt med seng som kan res opp 
og nødvendige kontorfasiliteter. Etter 
Legeforeningens vurdering følger 
retten til seng på vaktrom uansett av  
de krav som stilles i arbeidsmiljøloven, 
arbeidsplassforskriften og Arbeidstil-
synets veileder. 

Etter Legeforeningens syn følger det 
av Overenskomstene at retten til vakt-
rom gjelder uavhengig av om vakthav-
ende lege har aktiv eller passiv vakt. 
Vedkommende skal ha vaktrom til 
disposisjon gjennom hele vakten.•

1 Ot.prp. nr. 3 (1975-76) side 103
2 Ot.prp. nr. 3 (1975-76) side 26
3 http://www.arbeidstilsynet.no/artikkel.html?tid=78896
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Ofs sekretariat
Jan Eikeland er ny juridisk rådgiver  
i 20% stilling. Dette er i tillegg til  
Ofs sekretariat for øvrig.
 
Eikeland treffes via Legeforeningens 
sentralbord 23 10 90 00
e-post Jan.Eikeland@legeforeningen.no
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Kvalitet er en viktig ledestjerne for 
tilnærmet alle leger i yrkesutøvelsen, 
men så langt har det vist seg vanskelig 
å finne frem til gode kvalitetsparamet-
ere innen de fleste fag.

 Jeg har tidligere pekt på at dersom 
Legeforeningens høringssvar skal bli 
gode og representative for foreningen, 
bør flest mulig av underforeningene 
bidra i den interne høringsrunden. 
Samtidig er det slik at styrene for 
 eksempel i de fagmedisinske for-
eninger bare vil ha kapasitet til å sette 
seg inn i et mindre utvalg av hørings-
invitasjonene ettersom arbeidet for 
eget fag, fagutvikling og forskning i all 
hovedsak må gjøres på fritiden. Enkel-
te høringer, som høringene om spesia-
listutdanning og spesialitetsstruktur, 
oppfattes som klart relevante, mens 
andre, som for eksempel Forskrift om 
styringssystem i helse- og omsorgs-
tjenesten som hadde intern hørings-
frist 4. januar, synes å være av over-
ordnet helsepolitisk karakter og lite 
relevant for faget. Det krever litt ekstra 
overskudd å ikke avfeie denne type 
høringer ut fra overskriften alene, men 
sette seg inn i hvilke problemstillinger 
som egentlig reises. Når høringsdoku-
mentet i tillegg er skrevet på et ganske 
så byråkratisk og politikerteknisk 
språk, fjernt fra det språket vi bruker  
i klinikken, bidrar det ikke akkurat til  
å invitere til høringsuttalelser.

 Men nevnte høring om Forskrift  
om styringssystem i helse- og omsorgs-
tjenesten dreier seg etter hva jeg kan 
forstå om måling av faglig kvalitet, 
kvalitetsforbedring og pasientsikker-
het. Begrunnelsen for forslaget om ny 
forskrift er at dagens forskrift om in-
ternkontroll ikke etterleves godt nok. 
Helse- og omsorgsdepartementet øn-
sker også å innføre en ordning med 
kvalitetssertifisering av sykehus og 
presenterer ulike modeller for sertifi-
seringsordningen og hvem som kan 
tenkes å sertifisere. Departementet 
mener at forskriften bør være et sen-
tralt normativt dokument ved sertifise-
ring sammen med eventuelle andre 
kravdokumenter. 

 En forskrift som tydeliggjør at faglig 
kvalitet og kvalitetsforbedring er et 
ledelsesansvar og som kan bidra til at 
dette er parametere som både den 
enkelte leder og helseforetakene vil bli 
målt på, er selvsagt velkommen. I dag 
synes budsjettkontroll, produktivitet 
og ventelistetall å være nokså ene-
rådende som styringsparametere i 
helsevesenet. Utfordringene ved for-
slaget til forskrift er først og fremst at 
vi risikerer å måles på en rekke kvasi- 
parametere som vi som fagpersoner 
ikke mener gjenspeiler reell faglig 
kvalitet og kvalitetsforbedring.

 I forslaget til forskrift hevdes det at 
metoder for kvalitetsforbedring langt 

på vei er de samme som de som ligger 
til grunn for systematisk arbeid med 
internkontroll og at en plikt til syste-
matisk arbeid for kvalitetsforbedring 
derfor ikke vil stille vesentlige nye krav 
til virksomhetene. Men internkontroll 
er ikke det samme som forbedrings-
arbeid. Internkontroll er i all hovedsak 
en statistisk bearbeiding av virksom-
hetens drift og kan være bredt anlagt. 
Systematisk forbedringsarbeid har et 
læringsaspekt ved seg og forutsetter 
hypoteser, intervensjoner og evalue-
ring av relevante, nøye utvalgte indika-
torer. Kvalitetsforbedring vil nødven-

    Av leder i FaMe Cecilie Risøe››

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.

FaMe

Et forslag til forskrift 
og behovet for kvalitetsparametere
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digvis representere et merarbeid i 
forhold til internkontroll.

Måling av kvalitetsforbedring forut-
setter også at kvalitetsmål er definert. 
Kvalitetsmålene bør være gode og 
omforente slik at legene finner mening 
i å bli målt på disse. De fagmedisinske 
foreninger burde være selvskrevne 
samarbeidspartnere i arbeidet med å 
finne frem til gode kvalitetsmål som 
står seg over tid. En prosess for rundt 
15 år siden viste at dette ikke er noen 
lett oppgave. 

For kliniske fagområder vil det være 
naturlig å knytte kvalitetsmål opp mot 
retningslinjer eller veiledere. I løpet av 
det siste tiåret har vi sett en nesten 
eksplosiv økning i medisinske kvali-
tetsregistre. Vi har i dag 52 nasjonale 
registre der et regionalt helseforetak 
eller et helseforetak har påtatt seg 
driftsansvaret. Ikke alle registrene er 
kommet like langt i sin utvikling, men 
alle forholder seg til en stadiuminnde-
ling (1-4) med veldefinerte krav. Blant 
kravene til et stadium-3-register er at 
registeret brukes til klinisk kvalitets-
forbedringsarbeid. Ett av kravene til et 
stadium-4-register er at det kan doku-
menteres at registeret har ført til kvali-
tetsforbedring. Registrene oppfordres 
også av SKDE til å presentere flere 
kvalitetsindikatorer med måltall i sine 
årsrapporter. For de fag som har nasjo-
nale registre vil det følgelig være natur-

lig at den fagmedisinske foreningen 
samarbeider med rådgivningsgruppe-
ne for egne kvalitetsregistre i arbeidet 
med å definere gode kvalitetsparamet-
ere til bruk i den daglige virksomheten. 
Gjennomtenkte kvalitetsparametere  
vil være et godt skritt på veien mot et 
gammelt krav fra Legeforeningen:  
Mål oss på kvalitet.

Det var ikke mange underforeninger 
som sendte sine synspunkter til Lege-
foreningen i høringsrunden om For-
skrift om styringssystem i helse- og 
omsorgstjenesten. Men noen av de 

innsendte høringsuttalelsene er meget 
gode og trekker fram hvilke utfordrin-
ger kvalitetsmål og kvalitetsforbedring 
utgjør samtidig som flere andre logiske 
brister i forslaget til forskrift påpekes. 
Forhåpentlig speiles dette i Legeforen-
ingens høringssvar som blir sendt 
Departe mentet innen 1. februar. Lege-
foreningens høringsuttalelser legges  
ut på foreningens hjemmeside, under 
«Legeforeningen mener» i en grå boks 
til høyre litt langt nede på siden, og kan 
leses av alle interesserte.  •

FaMe

«En forskrift som tydeliggjør at faglig kvalitet  
og kvalitetsforbedring er et ledelsesansvar og som  
kan bidra til at dette er parametere som både den  

enkelte leder og helseforetakene vil bli målt på,  
er selvsagt velkommen»
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Laboratorium for transplantasjon 
og regenerativ medisin ved Sahl-

grenska akademiet ved Universitet i 
Gøteborg publiserte i 2012 en «proof- 
of-concept» artikkel1 med en vevsrege-
nerert kar-conduit brukt for å erstatte 
posttrombotisk vena porta hos barn.  
I 2012 tok NOVI, karavdelingen, OUS 
(www.oslo-universitetssykehus.no/
novi), kontakt og inviterte til et forsk-
ningssamarbeid om vevsregenerativ 
behandling og dets rolle i behandling 
av kronisk venøs insuffisiens kalt  
«Tissue engineering for chronic veno-
us insufficiency» (TECVI). Hovedut-
fordringene i behandlingen av det dype 
venesystemet er aksial dyp venøs refluks 
og obstruksjon. Vi gjennomførte i sam-
arbeid et in vitro studie hvor veneseg-
menter fra kadaver ble høstet, testet 
for klaffefunksjon, de- og recellularisert 

med perifer blod fra frivillige donorer 
samt testet igjen2. Denne teknikken 
produserte et fungerende venesegment 
med klaff og viste et valid utgangs-
punkt for fremtidige kliniske studier. 

I løpet av 2016 vil en pilot-in vivo- 
studie bli igangsatt hvor man vil vurdere 
sikkerhet og effekt ved å se på immun-
respons, trombogenisitet og infeksjon 
hos pasienter som får et vevsregenerert 
venesegment med en fungerende klaff.

Vevsregenererte venesegmenter med 
velfungerende klaffer kan revolusjonere 
kirurgisk korreksjon av refluks hos 
pasienter med kronisk venøs insuffisi-
ens og venøse leggsår. Den opereres 
inn med vanlig interposisjonsteknikk 
og muliggjør erstatning av insuffisiente 
eller skadede dype vener for å behand-
le aksial refluks, og derved redusere 
ambulatorisk venøs hypertensjon.   

Avdelingen har også startet et pro-
sjekt innen vevsgenererte arterier.  
Egenskaper som burst pressure og 
compliance har vært testet in vitro.  
I samarbeid med NMBU, vil et dyre-
forsøk med implantasjon av vevs-
regenererte arterier i carotis hos 
 minigris bli igangsatt i 2016. •

FaMe

Tissue engineering 
– vevsregenerativ behandling 
– av vener med fungerende veneklaffer

Av Antonio Rosales leder for NOVI 
Nasjonal behandlingstjeneste for rekonstruktiv dyp venekirurgi (NOVI)

Karavdelingen | Oslo universitetssykehus

Bruken av naturlig humant vevsskjelett for å produsere nye 
egnede «reserve-deler» til erstatning for tradisjonell transplantasjon 
er nå i rask utvikling.

››



OVERLEGEN 1-2016 71

Kateterbasert trombolyse ved proksi-
mal dyp venetrombose (DVT) er et 
eksisterende behandlingstilbud ved 
flere sykehus i Norge. Den norske 
 CaVenT studien som nylig publiserte 
sine fem års oppfølgingsresultater i 
Lancet Haematology viser at tilleggs-
behandling med trombolyse reduserer 
risikoen for posttrombotisk syndrom 
(PTS) sammenliknet med standard-
behandling med antikoagulasjon og 
kompresjonsstrømper 3. 

Etter en DVT vil et persisterende 
tømningshinder og/eller dyp venøs 
insuffisiens føre til ambulatorisk venøs 
hypertensjon som kan utvikle seg til 
PTS med smerter, hudforandringer og 
i verste fall venøse sår. PTS er en kronisk 
komplikasjon som sees hos minst 25% 
av pasienter etter en proksimal DVT  
(i eller over knenivå).  Behandlings-
mulighetene er svært begrensede, men 
en akselerert lysering av trombemass-
ene i akuttfasen ved hjelp av tromboly-
tisk agens vil trolig kunne hindre 
 utvikling av vedvarende venøs dys-
funksjon og dermed PTS. Behand-
lingen er tatt i bruk flere steder tross 
tidligere manglende dokumentasjon 
om klinisk effekt i randomiserte  
studier. 

Kateterbasert trombolyse med 
Actilyse® er en mini-invasiv perkutan 

prosedyre som utføres på angiolab av 
intervensjonsradiologer. Effekten vur-
deres med venografi, og ved underlig-
gende patologiske forhold kan ballong-
plastikk og/eller stent komplementere 
behandlingen. Etter avsluttet trombolyse 
startes antikoagulasjonsbehandling 
etter gjeldende retningslinjer. 

I CaVenT studien ble 209 pasienter 
med en førstegangs akutt proksimal 
DVT inkludert og randomisert til til-
leggsbehandling med kateterbasert 
trombolyse eller kun standardbehand-
ling. Hovedresultatene viste at fore-
komsten av PTS etter to år ble redusert 

med 15% etter denne tilleggsbehand-
ling.  Denne effekten var enda tydelig-
ere etter fem år med en reduksjon fra 
71% til 43% sammenlignet med antiko-
agulasjon alene3. Disse lovende lang-
tidsresultatene vil sammen med to 
pågående studier i Nederland og USA 
gi en bedre kunnskapsbasert praksis 
for denne pasientgruppen. Vi mener 
pasienter med alvorlig DVT, symptom-
varighet opptil 14 dager og lav blød-
ningsrisiko bør drøftes med hematolog 
for eventuell videre henvisning til 
kateterbasert trombolyse. •

FaMe

Kateterbasert trombolyse 
ved akutt dyp venetrombose

Av Ylva Haig overlege og Tone Enden overlege
Enhet for thorax-, kar- og intervensjonsradiologi

Klinikk for radiologi og nukleærmedisin
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