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MED TILLIT I BUNNEN, Karlstad 26.-28.04.17:  

 

Først må jeg få takke for invitasjonen. 

Presentasjon 

Mitt navn er altså Eli Berg. Jeg er tidligere allmennpraktiker, og har bl.a. arbeidet 25 år i 

en og samme befolkning. Deretter har jeg vært noen år på UiT og UiO, hvor jeg nå er 

såkalt emerita. Jeg har ikke arbeidet i svensk helsetjeneste.  

 

Forskning 

Mitt tema i dag er «Med tillit di bunnen». Jeg har hatt 3 kvalitative forskningsprosjekter 

og skal si litt om hver av dem: 

 

1) Utgangspunktet 

Utgangspunktet for det første prosjektet mitt var at jeg var oppgitt over hvor dårlig hjelp 

flere av pasientene mine fikk av meg og av det øvrige helsevesenet spesielt når det gjaldt 

langvarige helseplager. Jeg funderte på om det ikke måtte være en nærmere sammenheng 

mellom folks livserfaring og utviklingen av sykdom, altså at biografi og biologi måtte 

henge nærmere sammen enn det medisinfaget forholdt seg til.  

 

For å gå noen år tilbake i tid: Flere pasienter hadde utfordret meg – og ikke minst lille 

Silje på 3 år. Hun var sendt fra barnehagen til helsesøster og meg på helsestasjonen pga. 

at personalet i barnehagen lurte på om noen kunne ha tuklet med henne.  

 

Det skadede underlivet hennes kommer jeg aldri til å glemme. – Det ble etter hvert flere 

barn som ble fanget opp både på helsestasjonen, på skolen og i praksisen på legekontoret 

vårt. Og det ble aktuelt for meg å møte opp som vitne i flere rettssaker. 

 

I ettertid måtte funderte jeg mer enn én gang over hvordan det kunne være mulig for disse 

barna å beholde en tillit til at verden er god og forutsigbar. For det er det vi «tror» tidlig i 

livet. Og er vi heldige, så har vi foreldre som holder oss tett til brystet for mat og omsorg 
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– og som også løfter oss fram for verden etter hvert: «Se dette gullet vårt!» uansett 

hvordan barnet måtte oppføre seg. Mange får ikke denne gode starten på livet. 

 

Men skulle fortellinger om vonde erfaringer finne sine ord i konsultasjonen på 

legekontoret, så måtte jeg møte pasientene annerledes enn det jeg var opplært til - mer 

som menneske til menneske, tenkte jeg. Pasientene måtte få tillit til at jeg ikke vek unna 

om de nærmet seg vanskelige og ofte skambelagte temaer. – Og jeg har mange ganger 

sagt at jeg har aldri gjort så mye nytte for meg som doktor som etter at jeg begynte å 

holde munn – lenge nok. 

 

Og en ting var de tunge fortellingene. Men det som overrasket meg etter hvert var at dette 

med å gi pasientene mer plass – uten å avbryte tankerekkene deres – det ble svært 

vesentlig for nær alle pasientene mine 

 

Vivian 

Jeg kan jo f.eks. fortelle om Vivian. Hun er i 40-årsalderen og er sjelden hos lege. Nå har 

hun fått en akutt-time pga. brystsmerter, står det på timelisten.  Hmm, ung kvinne, frisk 

familie, brystsmerter – det smaker av muskelspenninger, - i alle fall ikke noe alvorlig 

med hjertet. Men til side med mine fordommer, min forforståelse. Still åpen, tenker jeg. 

Så jeg gir henne plassen og lytter til fortellingen. Hun er så redd, hun tror hun har fått 

kreft, - det er nesten så hun ikke våger å slippe ordet ut i rommet og holder hånden for 

munnen. Hun hadde så sterke smerter i begge brystene, og verst var det om natta. Hun 

kunne ikke ha armene inntil kroppen, så ømme var de. På mange måter lignet det 

smertene like før melka kommer når en har født. Om jeg forsto?  Jeg nikker. 

 

Nå ville hun ha en mammografi og en senkning i alle fall. 

 

Vi blir sittende og se på hverandre. Så fornemmer jeg at hun ikke ser på meg lenger, selv 

om blikket er rettet mot meg. Det er som om hun ser et annet sted. Og jeg tenker at hold 

munn, her foregår det noe viktig! Så kommer det: «Nå husker jeg når det startet». Om jeg 

hadde sett disse forferdelige TV-bildene fra krigen i sør, - barna, kvinnene, de gamle bak 
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sperringene. Grusomt. Og hun ville jo så gjerne kunnet hjelpe. Men hvordan skulle det 

være mulig her hun satt med små barn rundt beina langt mot nord? 

 

Det blir en pause igjen. Så kommer et resonnement som både overrasket og imponerte 

meg. I kortversjon: Hun som kvinne – ønsker å hjelpe – hvordan hjelper kvinner? – jo, 

ofte med mat – og hva er vel mer kvinnelig mat enn brystmelk? «Men kan kroppen min 

virkelig reagere slik, da?» Hun hadde jo tenkt på egne barn, hvor heldige de var som 

vokste opp i fredelige Norge.  

 

Etter nok en pause i samtalen ler hun: «Dette er ikke kreft. Jeg ser det nå». Men om jeg 

ville undersøke henne – sånn helt for sikkerhets skyld? - Jeg finner ingen knuter, og hun 

forlater kontoret etter – hvor lenge tror dere? - 12-14 minutter - og hun blir kvitt smertene 

i løpet av et par dager. Ingen senkning og ingen mammografi. Hun hadde funnet en 

følgeriktighet. 

 

Også en annen gang trengte Vivian kun en eneste konsultasjon, da pga. angst for å kjøre 

bil. Hun arbeidet i hjemmesykepleien og hadde mange og til dels lange bilturer på øde 

veier til pasientene. Angsten hadde etter hvert blitt et stort problem for henne. Men ved at 

hun også denne gangen fikk plassen til å tenke høyt, bli utfordret på egen fortelling om 

hva hun hadde stått oppe i, så fant hun en følgeriktighet – noe som igjen gjorde at angsten 

fordampet etter få dager. 

 

Nilssen 

Men ikke alle relasjoner er like greie. Nilsen er diger. Jeg fryser til is innvendig når han 

kommer inn i rommet. Han har brukt meg som lege i mer enn 15 år. Han er kjent for å 

bruke vold, særlig når han har helt litt innpå. Da søker folk over på det andre fortauet. 

Fire koner og samboere har forlatt ham gjennom årene, og barna sine mistet han tidlig 

samværsretten til. Han er en dyktig håndverker og har en masse å gjøre - også i det svarte 

markedet. Så av og til må han ha en sykemelding fra den faste jobben sin i byggfirmaet. 
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Tidligere har jeg «holdt meg fast» i tastaturet og lett etter Nilsen i skjermen. Men nå har 

jeg jo lagt om praksisen, så jeg setter meg rett overfor ham og søker blikkontakt. Det har 

nylig nådd meg at han har skrytt i fylla over hvor lett det er å lure disse dumme doktorene. 

Men til side med min forforståelse nå! Jeg ønsker ham velkommen og formidler at 

plassen er hans – hva vil han ta opp i dag? Det er ryggen. Denne jævla ryggen. Og dette 

jævla helsevesenet som ikke kan hjelpe ham. Han sitter helt skjev i stolen, svetten renner 

og han er rødflammet i ansiktet og på halsen. Ingen tvil om at mannen har sterke smerter. 

 

Mens jeg sitter der, så skjer det noe med meg. I en brøkdel av et sekund farer det 

igjennom meg at jeg kjenner jo ikke denne mannen! Og det er fordi jeg aldri har 

interessert meg for hvem han er. Hvordan hadde han det som barn? Var han ønsket? 

Løftet foreldrene ham fram som et gull for verden? Og hvordan hadde han det på skolen? 

En versting? Jeg kjente plutselig et fellesskap i en sårbarhet som vi alle har som 

mennesker. Vi har ikke fått velge foreldre. Og vi er hele livet avhengige av å bli tatt imot 

– i stort og smått. Vi prøver alle som små å sikre oss en god og forutsigbar verden. Ikke 

alle lykkes i dette. 

 

Noe skjer med Nilsen. Han glir langsomt ned i stolen, slipper pusten og tårene renner. 

Han er så redd! Samboeren har forlatt ham, det er hun som eier leiligheten. Han har 

mistet jobben. Fylla. Og i helgen holdt han på å drepe en kar – det var nære på - . 

 

Dette ble en skjellsettende erfaring for meg. Etter dette søkte jeg en åpenhet i min egen 

tilnærming til pasienter som gjorde at jeg lot meg berøre – i hele meg - av hver og en som 

kom på kontoret. Dette endret konsultasjonenes karakter.  

 

Praksis-endringer og ditto erfaringer 

Jeg hadde etter hvert forstått at jeg måtte la pasientene få fylle rommet med sine 

erfaringer og refleksjoner, gjerne med oppmuntringer fra meg om ytterligere utdypninger, 

men hvor jeg altså samtidig trådte litt til side. Jeg satt rett overfor pasientene, holdt munn 

så lenge det kjentes nødvendig for ikke å avbryte tankerekker, for så å utfordre til 
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ytterligere refleksjoner. Vi vet ikke hva vi tenker før vi har sagt det, formet det i ord - 

muntlig eller skriftlig, sier filosofen Merleau-Ponty. 

 

Og var det mer omfattende historier som måtte finne sine ord, så kunne pasientene får en 

dobbeltime etter kort tid. 2 slik om dagen holdt godt unna for behovet. Mange historier 

fikk ord for første gang. Flere fortellinger hadde ikke hatt ord før, enten fordi det ikke 

fantes ord, eller fordi det ikke var noen der som ville høre, eller at de som hørte ikke 

trodde på det de ble fortalt.  

 

Det skjedde store endringer blant pasientene. Mange tok alvorlige beslutninger i livene 

sine. Noen skilte lag med ektefelle eller samboer, én tok inn igjen den gamle – men på 

nye vilkår. Flere satset på utdannelse i godt voksen alder. Mange tidligere langtidssyke 

karakteriserte seg selv etter hvert som friske. Og overskriften var nok for mange at de 

omsider hadde fått en aldri så liten selvrespekt, og for noen var det viktig å få plassert 

ansvar for det som hadde skjedd i livet deres der det hørte hjemme.  

 

Og nettopp dette var nok viktig for flere. Krenkelse gjør krank, som den norske 

professoren i allmennmedisin Anna Luise Kirkengen solid har dokumentert. Felles 

språklig rot for krenkelse og krank antyder en urgammel innsikt hos mennesker om 

nettopp hvor alvorlig grensekrenkelser kan være for helsa til et menneske (4). Dette er 

også solid dokumentert av vår amerikanske kollega Vincent Felitti i den såkalte ACE-

studien: Adverce childhood experiences (5). Han viser i sin forskning at det er en lineær 

sammenheng mellom antall ulike typer krenkelse i oppveksten og en rekke kroniske 

helseplager vi ser i verden i dag.- 

 

Men tilbake til min praksis: Som lege tok jeg etter omleggingen færre prøver enn 

tidligere, henviste langt sjeldnere til sykehus, og mange medisiner ble satt til side eller ble 

ikke forskrevet som før. Kontorpersonalet fortalte etter noen måneder at nå var ventetiden 

i praksisen min gått ned fra 6 til 2 uker, og det uten at vi hadde indikasjoner på at 

pasienter hadde skiftet lege. De trengte meg rett og slett i mindre grad enn tidligere. Selv 
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gikk jeg over fra å være en svært frustrert lege til å glede meg til hver arbeidsdag. Dette 

var spennende. 

 

Doktorgraden 

Doktorgradsprosjektet mitt hadde to armer: Den ene var en konkret reise tilbake til 

barndomstraktene sammen med en pasient for å få tak i en livsfortelling som kanskje 

kunne hjelpe denne mannen med mange kroniske sykdommer til en bedre helse og et 

bedre liv. Han har i ettertid karakterisert seg selv som frisk. Men høysnuen har han 

beholdt (allergisk rhinitt). 

 

Del to av feltarbeidet mitt besto av samtaler i flere omganger med tidligere pasienter om 

hva de mente var viktig for at møter med en lege kunne bli helsefremmende. De sa mye 

forskjellig, men noe gikk igjen. Det å få tid nok – ikke en lineær klokketid, men et 

tidsrom – at de rett og slett kunne glemme tiden, for den tok jeg ansvaret for. Videre var 

det viktig at ingen temaer var tabu, at de ble tatt på alvor med hele seg, inklusive sine 

livserfaringer. Dessuten var det viktig at de kunne møte et menneske som var autentisk, at 

legen våget å vise hvem de selv var, men uten å bli privat. Men kanskje aller viktigst: at 

pasientene kunne føle seg trygge på at legen ville dem vel.  

 

Det er blitt flere bøker fra dette prosjektet underveis. Den siste er nå tilgjengelig som e-

bok: «Sammenhenger. Om erfaring, sykdom og medisinsk praksis» (1). 

 

2) Ahus-prosjektet 

Det neste forskningsprosjektet mitt besto i at jeg fulgte 80 ansatte i et stort sykehus i 4 år 

i tiden før, under og etter innflytting i et nytt og hypermoderne bygg utenfor Oslo, det 

såkalte Akershus universitetssykehus, også kalt Ahus. Hvordan hadde klinikerne det på 

jobb for tiden? For uten at helsepersonell har det greit på arbeidet, så blir det heller ikke 

så lett å oppnå gode møter for pasientene som søker hjelp. 

 

Det er naturligvis mye å si om dette materialet på over 4000 sider i utskrift. Men ultrakort 

fortalt ble helsepersonellet mer og mer fortvilet underveis over hvordan økonomifokuset 
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gradvis tok over i det daglige livet på det nye sykehuset. Arkitekturen, digitaliseringen, 

omorganiseringen av personalet – alt hadde effektivisering og økt «produksjon» som 

målsetting. Dette perspektivet overskygget det som er et sykehus’ samfunnsoppdrag, 

nemlig å hjelpe syke og skadede personer til å bli friske, eller få det bedre eller få en 

verdig avslutning på livet. 

 

Markedsetterligning, såkalt modernisering av offentlig sektor, NPM, som bl.a. innbefatter 

mål- og resultatstyring, bestiller-utfører-modeller, internfakturering, innsatsstyrt 

finansiering, en lang rad med rapporteringer, kontrollregimer helt ute av proporsjoner – 

og innsparinger, innsparinger og innsparinger på alle nivåer, inklusive nedkorting av 

liggetider for pasienter, reduksjon i antall sykehussenger, innskrenkning på personell og 

redusert tid til fagutvikling – alt dette gjorde at helsepersonellet ble mer og mer frustrert 

og mistet mye av gløden for pasientarbeidet. Mange gråt av fortvilelse i garderoben etter 

arbeidsdagens slutt, og sykemeldingsprosenten gikk opp. 

 

Å organisere helsetjenesten etter en modell fra det private næringslivet blir både dyrt og 

dårlig og er rett og slett å anse som et kategori-mistak. Velferdstjenestene i Skandinavia 

har hatt som utgangspunkt at vi vil sørge for at folk nettopp kan «fare vel», og det ved at 

vi solidarisk har betalt inn skatt for å finansiere disse tjenestene – og da med en tanke om 

at alle innbyggere skal ha like rettigheter til assistanse når de trenger det. 

 

Dere kan lese mer om dette i boken «På helsa løs. Økonomifokuset i norske sykehus» (2). 

 

3) Trakkaseringen av leger 

Det siste prosjektet mitt er presentert for allmennheten i boken «HOLD MUNN ELLER 

GÅ! Makt og avmakt i helsevesenet» (3). Utgangspunktet var at jeg i 2012 foreleste på et 

kurs for leger om kollegers erfaringer fra Ahus, beskrevet foran. Etter møtet kom den ene 

doktoren etter den andre bort til meg og ville fortelle om egne og andres erfaringer med 

trakassering fra ledere over dem. Historiene sjokkerte meg. Jeg tenkte at dette ville jeg 

forsøke å finne mer ut av. 
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Så i 2014 reise jeg rundt i Norge og intervjuet kolleger både i kommunehelsetjenesten og 

i sykehus, leger som hadde sagt seg villige til å fortelle om erfaringer med trakassering 

fra sjefer. Det hører med til historien at 1/3 av dem jeg henvendte meg til ikke ønsket å gå 

inn i fortellingene sine igjen. Noen skrev eksplisitt til meg at de ikke orket, ikke våget, at 

de rett og slett ikke kunne gå inn i stoffet nok en gang. 

 

Informantene 

Hvem snakket jeg så med? Jo, overleger på sykehus og allmennpraktikere i 

kommunehelsetjenesten. Det som slo meg underveis var at dem jeg møtte var faglig og 

menneskelig sterke leger, foregangskvinner og – menn på hver sine fagfelt. Og det var 

kolleger som våget å heve sin røst når sider ved organisering og drift av helsetjenesten 

ikke var tjenlig hverken for pasienter eller helsepersonell. 

 

Sakene 

Hva var så foranledningen til sakene kollegene fortalte om? For noen var det kunnskap 

om at det i sykehuset ble trikset med ventelister f.eks. Som en fortalte: «Du hadde 

kanskje satt opp en pasient til time på poliklinikken om 3 uker. Så oppdager du at noen 

har vært inne i systemet og endret det til 3 måneder – noe som ser ut som at du selv har 

satt det opp». 

 

Andre kolleger ble klar over at uriktige diagnoser ble satt på pasienters tilstand eller 

behandling, slik at sykehuset kunne hente mer penger ut av potten. «Dette kunne vi jo 

ikke fortsette med!» som en kollega uttalte. Noen kom med forslag til faglige 

forbedringer, men som ledelsen ikke ville høre om. Og mest overraskende kanskje var at 

tillitsvalgte noen steder ble trakassert inntil trussel om oppsigelse når de la fram 

synspunkter – og da på vegne av de legene de var tillitsvalgt for. En helt utrolig 

rolleforståelse i lederskiktet! 

 

I kommuner var det særlig omsorgen for eldre og svært syke mennesker som bidro til at 

leger hevet stemmen og til slutt gikk til media når tjenestevei ikke førte fram. Det er 
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ingen spøk å legge ned hele sykehjem eller spesialavdelinger for demente f.eks. – og det 

av økonomiske innsparingsgrunner og ikke faglig begrunnet. 

 

Trakasseringen 

Rådmenn og ordførere i kommunene, direktører og avdelingsledere på sykehus – kort 

sagt personer relativt høyt oppe i hierarkiet – brukte hersketeknikker som vi kjenner godt 

fra ulike saker som har versert i norske medier de siste årene: Forbud mot å uttale seg, 

trusler, trakassering, forbigåelse ved ansettelser, skriftlig advarsel, usaklig oppsigelse, 

anmeldelse og arbeidsrettssak. Altså hele spekteret ble brukt for å kneble eller kvitte seg 

med brysomme stemmer. 

 

Noen av de rettssakene jeg fikk innblikk i – inklusive dokumenter fra rettsprosessene – 

fortalt meg at noen av arbeidsstedene burde vært politianmeldt for falske anklager. Bare 

en sånn ting som at flere kolleger var blitt dømt uønsket i enhver legestilling i hele 

helseregionen sin pga. at arbeidsgiver fikk støtte i retten på at legene var en «fare for 

pasientene». Og det uten at legene hadde hatt en eneste klage på seg til 

tilsynsmyndighetene hverken fra pårørende, pasienter eller helsepersonell på 

arbeidsplassen sin. 

 

Oppkonstruerte bekymringsmeldinger som ikke ble dokumentert, personkarakteristika 

tatt rett ut av løse luften, og en advokatstand som syntes å være mer opptatt av eget 

honorar enn av rettferdighet, gjør at jeg vil hevde at rettssikkerheten for leger som hever 

sin røst, kan bli ikke-eksisterende om det får fortsette på denne måten. Vi snakker i bunn 

og grunn om justismord i flere av sakene jeg fikk kjennskap til underveis. F.eks. sa en 

advokat til en av våre kolleger som var havnet i arbeidsretten – i kortversjon: «Vi har 

ubegrenset med midler. Vi vet hvor vi vil. Vi har våre metoder, og det kommer flere 

saker. Og vi kommer til å vinne dem». 

 

Legenes reaksjoner 

Kollegene jeg snakket med hadde reagert ulikt på det de var blitt utsatt for. Alle var blitt 

alvorlig krenket, men i noe ulik grad. Enkelte av legene går heldigvis med rak nakke og 
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er fortsatt i jobb. Andre har rømt fra landet. Noen er blitt uføretrygdet i altfor ung alder. 

Og flere har vært på kanten av å ta sitt eget liv. Alle har opplevd trakasseringer fra 

lederskiktet som både unødvendig, uærlig og uverdig. Flere uttalte i intervjuene at de 

aldri hadde drømt om at den slags prosesser kunne foregå i helsevesenet. Og enkelte var 

sjokkerte over at rettsvesenet ikke så ut til å beskytte dem heller. 

 

Omdømmebygging 

Noen leger hadde ikke sagt mye, men tydeligvis nok til å skremme ledere som var mer 

opptatt av omdømmebygging enn av helsetjenestens mandat og samfunnsoppgave. Vårt 

oppdrag som leger er å hjelpe pasienter med sykdom eller skade, som nevnt – noen til 

helbredelse, andre til å få det bedre og andre igjen til å få en verdig avslutning på livet. 

Konkurranse om å være «flinkest i klassen» kunne synes å være styrende spesielt i 

sykehus, godt hjulpet av de siste årenes norske helseministre som vil gi mer penger til 

dem som nettopp er flinkest. Men flinkest i hva? Jo, det som kan telles – og ikke det som 

teller. 

 

Om det lokale sykehuset rangeres som nummer 10 eller nummer 3 på en eller annen 

nasjonal skala er ikke interessant for befolkningen, så lenge pasienter får beholde sitt 

lokale – og fullverdige – sykehus og erfarer at personalet gjør en god og forsvarlig jobb. 

Konkurranse mellom sykehus – og til og med innad mellom avdelinger i samme sykehus 

– harmonerer dårlig med at fokus må være på samarbeid for å hjelpe personer som 

trenger helsehjelp i dag. Dette gjelder både overfor yngre og spesielt eldre pasienter, som 

ikke sjelden har flere lidelser som innvirker på hverandre.  

 

Fryktkultur 

Fryktkulturen som jeg bare så vidt har antydet her, har fått utvikle seg i hele offentlig 

sektor i Norge over flere år nå og er svært uheldig. Det har rammet 

undervisningssektoren – alt fra barnehager til universitetene - det gjelder politiet og 

trygd/sosial og arbeidskontorene, i Norge kalt NAV. Det er jo et paradoks at vi i landet 

vårt i 2014 feiret ytringsfriheten gjennom 200-års-jubileet for den norske Grunnloven av 

1814, en lov som fortsatt gjelder i Norge. 
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Sivilombudsmannen - som passer på at innbyggerne i landet vårt får sine rettigheter 

ivaretatt - har for øvrig slått klart fast at en ansatt f.eks. i helsetjenesten har både rett og 

plikt til å si ifra i det offentlige rom om forhold som vedkommende mener er uheldige – 

når de ikke når fram tjenestevei. Det er viktig ikke bare for det som påpekes konkret, men 

for at forhold i samfunnet kan diskuteres åpent. Hvordan skal samfunnet ved politikerne 

kunne fatte gode beslutninger om ikke fagfolkene som har størst innsikt i 

problemstillingene skulle få ytre seg offentlig? Dette er jo en viktig del av demokratiets 

grunnvold. En ansatt skal kunne uttale seg f.eks. i media både med navn, yrke, stilling og 

arbeidssted. Men ikke på vegne av arbeidsgiver naturligvis.  

 

Men det koster. Det ser vi jo. Så det er etter hvert mange som ikke våger å stå fram alene. 

Jeg har ikke forsøkt en gang å intervjue yngre leger i sykehus, som jo ikke er i faste 

stillinger de fleste steder i Norge fortsatt. De våger ikke å heve stemmen av frykt for ikke 

å få fortsette i jobben og forhåpentligvis få en fast ansettelse etter hvert. Eller de er redde 

for å oppleve utfrysning eller andre metoder for trakassering fra overordnede i 

jobbsituasjonen. 

 

Per Bleikelia 

Men for å fylle ut bildet: Vi har ett sykehus i Norge som har en toppleder som har snudd 

opp-ned på rådende styringsmodell, bokstavelig talt. Han heter Per Bleikelia. Han vil 

ikke kalles administrerende direktør, men «ansvarlig tilrettelegger for Ringerike sykehus». 

Han har snudd pyramiden og plassert seg selv nederst. Så har han fjernet byråkrater som 

han ikke finner nyttig for det som er sykehusets sentrale oppgave, nemlig møtene mellom 

pasienter og behandlere. Dermed har han frigjort midler så han kan ansette flere leger og 

sykepleiere – og kontorpersonell som kan avlaste disse igjen. Han styrer ikke top-down, 

men leder gjennom å samarbeide med tillitsvalgte og andre klinikere. Rapporteringer har 

han redusert til et minimum. 

 

Han vurderer alle ansatte som sentrale for en god sykehusdrift, inklusive f.eks. 

sykehuselektrikeren. Men han er samtidig helt klar på at alt som gjøres skal understøtte 
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de kliniske møtene mellom pasientene og helsepersonellet. Rent praktisk går han jevnlig 

rundt til alle avdelinger for å fange opp hva som trengs av ytterligere tiltak for å få en god 

sykehusdrift. Han viser tillit til fagfolkene. Han tar høyde for at de vet best hva som 

trengs. 

 

Og hva har skjedd med dette sykehuset etter at han overtok ledelsen for få år siden? De 

behandler flere pasienter enn før, har ikke ventelister lenger, har en svært fornøyd stab av 

medarbeidere og går innenfor nåværende struktur med solide overskudd. Og kanskje det 

aller viktigste: Han bryr seg om sine ansatte. Han er klar på at det som er krevende ved å 

drive et sykehus, er ikke administreringen av det hele, men klinikernes møte med syke 

eller skadede personer. Han fortalte meg at han flere ganger hadde holdt rundt store, 

sterke leger når noe hadde gått galt. Det kan nevnes at han selv i utgangspunktet er en 

politimann - og liten av vekst. 

 

Skottland 

Før jeg ble kjent med Bleikelias ledelsesfilosofi, var jeg på en studietur til Skottland i 

2013 sammen med en gruppe norske forskere. Vi ønsket å lytte til hva fagforeningene i 

helsevesenet og helseministeriet der borte tenkte om erfaringene med sin egen omlegging 

fra markeds-etterlignende helseforetak for sykehusene til en hel-offentlig 

forvaltningsmodell. Det viste seg at alle politiske partier – bortsett fra 6-7 % torier - og de 

nevnte fagforeningene var samstemte i at deres erfaring med en hel-offentlig modell ville 

de ikke gå bort fra. De var rett og slett strålende fornøyd.  

 

Rammefinansiering, ikke stykkpris, ingen bestiller-utfører-modell, ingen innslag av 

private tilbydere, ingen outsourcing av tjenester bl.a. Alt statlig finansiert, felles for 

primærhelsetjenesten og sykehusene. Og hva hadde skjedd som resultat av omleggingen 

fra markedsetterligning til en tjeneste for befolkningen? Det går så det suser, skal vi tro 

alle vi snakket med denne lille uka i Edinburgh. Dødeligheten i sykehus var gått ned med 

12,5 %, sykehusinfeksjoner var sterkt redusert, ventetider likeså. Sykemeldingsprosenten 

hadde vært svært høy blant de ansatte, men var på vei ned mot 4 %. Helsepersonellet 
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hadde fått tilbake engasjement og stolthet over jobben sin. Og skottene holder budsjettene 

for helsetjenesten hvert år. Bare for å nevne noe - . 

 

Som om ikke dette var nok: Folkehelsen hadde bedret seg betraktelig og langt ut over det 

de kunne drømme om, fortalte helseministeren oss. Bl.a. avspeilet dette seg i at 

levealderen var økt, og bl.a. selvmordsfrekvensen var gått ned.  

 

Det som kanskje gjorde aller mest inntrykk på meg på denne studieturen var hvilke 

holdninger helseministeriet viste overfor ledelse av helsetjenesten ute i felten. De sa at de 

hadde tillit til at befolkningen og helsepersonellet er de som vet hva som skal til for å få 

en velfungerende helsetjeneste. Denne tilliten viste de i praksis ved at de hver måned 

hadde kontakt med helsestyrene i alle de 14 helsedistriktene: Var de på rett vei? Noe som 

burde endres? Helsestyrene er for øvrig demokratiske sammensatt i den forstand at de 

består av folkevalgte, av helsepersonell og av personer fra sentral helseledelse. 

 

Vi hadde jo norske forhold i tankene da rapporten fra ekskursjonen ble nedtegnet av sjef 

for forskningsstiftelsen De Facto, Roar Eilertsen. Han skrev som avslutning: 

 

«Lærdommene fra skotsk helsevesen er at det finnes alternativer til konkurranse og 

markedssimulering, og at en integrert hel-offentlig modell kan levere helsetjenester av 

god kvalitet innenfor tildelte budsjettrammer. Modellen kan utvikles på demokratisk vis, i 

samarbeid med ansatte og egen befolkning. Det er neppe stor heksekunst å utvikle den 

norske varianten - dersom det er politisk vilje og ønske om det.» (6) 
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