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Overlege Even Reinertsen varslet om uforsvarlig drift.
Da direktøren bygget personalsak mot ham,
sa Reinertsen opp. Represalier, fryktkultur og «hard HR»
er et problem ved sykehusene, mener tillitsvalgte.

foto: linda næsfeldt
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Arbeidsliv

Frykt og
avmakt i hvitt
Ansatte advarer om en fryktkultur preget av represalier
og «hard HR» på norske sykehus. Avdelingsleder Even
Reinertsen varslet om uforsvarlige forhold.
Ledelsen bygget personalsak mot ham.
Tekst Reidar Mide Solberg Foto Linda Næsfeldt
Oslo/Gjøvik/Jessheim/Tromsø/Hønefoss

I MAI 2013 tok Even Reinertsen noe motvillig

De to møttes, og Berg sier hun ble rystet
over hva hun fikk høre. Siden begynte kolleger
å trekke Berg til side på konferanser og møter.
De fortalte om trakassering og rene vendettaer etter at de hadde tatt på seg verv, meldt
avvik eller ytret seg kritisk. Et tosifret antall
fortalte etterhvert sine historier anonymt i
boken «Hold munn eller gå! Makt og avmakt i
helsevesenet», som Eli Berg ga ut ifjor.
– Dette er enerne. De er ikke persilleblader
og heller ikke bulldosere, men folk som har
våget å si fra. Mange av dem er blitt trakassert
på det groveste. Enkelte har vært på randen av
selvmord, sier Berg.
– Det finnes endel ondsinnede arbeidskulturer som kan ramme både de ansatte og pasientsikkerheten, sier Jan Fredrik Andresen,
Under radaren. På samme tid fikk tidli- direktør i Helsetilsynet.
gere allmennlege Eli Berg en overraskende
Helsetilsynet har truffet et par konklusjoner
telefon fra en legekollega. Berg hadde nylig om repressive kulturer ved sykehus de siste
gitt ut boken «På helsa løs», som ga et kritisk par årene. Andresen presiserer at selv når det
blikk på styringen av norske sykehus.
foreligger klare tegn på fryktbasert ledelse, er
– Hun som ringte, hadde lest boken og sa: det ofte vanskelig å dokumentere.
– Dette er et kjent tema og en alvorlig pro«Du har vært veldig forsiktig. Virkeligheten er
mye verre.» Jeg hørte på stemmen at dette var blematikk. Vi ser at det i noen tilfeller duket menneske som var langt nede, forteller Berg. ker opp i randsonen av tilsynssaker og har
jobben som avdelingsoverlege ved medisinsk
avdeling på Gjøvik sykehus. Han visste godt
hva som ventet. Forgjengeren hadde gitt seg i
protest mot den økonomiske langtidsplanen.
Nå var det Reinertsens tur til å ha overordnet ansvar for Sykehuset Innlandets største
avdeling, med over 80 senger og drøyt 200
leger og sykepleiere.
Han gikk til stillingen med blandede følelser.
På den annen side: Hvem var bedre skikket? Reinertsen hadde vært ved sykehuset siden 1983. Noen måtte tross alt være
avdelingsoverlege.
Reinertsen tok jobben, på én betingelse: at
den ble definert som en beordring.
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GIKK FRA LEDERJOBB. – Å kjøre sitt løp i det skjulte og bygge en personalsak uten å varsle meg, før de truer med oppsigelse hvis jeg ikke bøyer av,
det går ikke an, sier tidligere avdelingsoverlege Even Reinertsen om personalsaken han fikk mot seg ifjor. Her er han på jobb på Gjøvik sykehus.
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«SURREALISTISK». Røntgenlege Jan Størmer har vært en åpen kritiker av ledelsen ved Universitet Nord-Norge. Ifjor
satte sykehuset i gang en «faktaundersøkelse» for å se om Størmer og to kolleger hadde brutt arbeidsmiljøloven.

Det opplevDes surrealistisk å få en slik anklage etter å ha

ført systemkritikk i lang tiD
Jan Størmer røntgenlege

mistanke om at mye går under radaren. Vi
tror det er krefter som holder dette internt,
sier Andresen.
I en fersk mellomlederundersøkelse utført
av Legeforeningen svarer over halvparten at
de vurderer å slutte i stillingen.
I forrige uke gikk klinikkleder Olav Røise
ved Oslo universitetssykehus (OUS) av.
– Jeg gikk av etter uenighet om hva ledelsen ved OUS skal konsentrere seg om og bruke
ressurser på, sier Røise til DN.
På spørsmål om han tror leger nedover i
rekkene vegrer seg for å ta opp kritikkverdige
forhold, svarer han:
– Ja, jeg tror det stemmer og at dette er et
problem. Det finnes endel ledere som ser på
folk som faktisk bryr seg som støy og bryderi,
heller enn noe man kan ta tak i og bli bedre av.

Bekymringsmelding. Etter noen måne-

der begynte Even Reinertsen til sin overraskelse å trives i jobben som avdelingsoverlege på
Gjøvik sykehus. Noen beordring var ikke lenger nødvendig. Reinertsen ble fast ansatt i stillingen som avdelingsoverlege og avdelingssjef
fra 2014.

– Jeg følte vi hadde bra ting på gang, sier
han.
Riktignok mente han at medisinsk avdeling var underfinansiert. Sykehuset hadde
nylig fått områdeansvar for blodsykdommer,
men ikke tilstrekkelig oppbemanning, ifølge
de ansatte. Avdelingen hadde også områdefunksjon for strålebehandling, men de ansatte
mente det var manko på kreftleger og kreftsykepleiere – særlig når nye retningslinjer og
tilbud skulle følges opp. Reinertsen og kollegene prøvde å løse utfordringene fortløpende – ofte med lange arbeidsdager og hjelp fra
andre overleger. 2014 var dessuten et ganske
harmonisk år budsjettmessig, og Reinertsen følte han fikk arbeidsro til å planlegge for
fremtiden.
– Vi gjorde endringer i akuttmottaket. For
å drive systematisk forbedringsarbeid fikk vi
inn en industrirådgiver og en kvalitetskontroller med erfaring fra hotelldrift. Helsedirektøren var på besøk og skrøt av arbeidet, sier
Reinertsen.
Så kom 2015-budsjettet på dagsordenen.
Langtidsplanen for Sykehuset Innlandet var
å kutte 360 millioner kroner i neste fireårs-

periode, og Gjøvik sykehus alene skulle ta 17,5
millioner over 2015-budsjettet.Avdelingsleder
Reinertsen protesterte. Han mente medisinsk
avdeling var kommet til en grense etter mange års ostehøvelkutt.
– Jeg mente pålegg om å kutte rundt ti millioner bare på medisinsk avdeling,var for stort.
Det ville gå ut over pasientsikkerheten og ville
ikke være medisinsk forsvarlig. Dette sa jeg
tydelig fra om i ledermøter, sier Reinertsen.
Gjøvik sykehus hadde nå fått ny direktør.
Utover vinteren og våren var direktøren og
Reinertsen i gjentatte diskusjoner uten å bli
enige. Til slutt bestemte Reinertsen seg for å
rapportere bekymringene formelt i linjen.
Han søkte råd og sjekket med helsepersonelloven, som fastslår at leger har plikt til å melde
fra om uforsvarlig drift. 21. mai ifjor sendte
han et fem siders varslingsbrev til ledelsen
ved Sykehuset Innlandet. Reinertsen skrev at
han var «svært bekymret» og at han ikke kunne ta faglig ansvar for kuttene. Bekymringsmeldingen ble avvist som varsling, og Reinertsen sendte saken til Fylkesmannen 10.
juni.
Noen dager senere ble Reinertsen kalt inn
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ADVARER. – Vi har i mange år hatt store problemer med at folk som sier fra, blir møtt med represalier. Yngre leger tør ikke ta på seg verv eller melde
om ting, sier Ulla Dorte Mathisen, foretakstillitsvalgt ved UNN. Sykehusdirektøren svarer at det skal være takhøyde for kritiske ytringer.

på teppet. Ledelsen hadde bygget personalsak
mot ham.

«Hard HR». – All konfliktforskning viser at

frustrasjon som ikke blir fanget opp og håndtert, den eskalerer, sier Bitten Nordrik, forsker
ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI).
Et fenomen kalt «hard HR» er kommet for
fullt i norsk arbeidsliv de siste årene, ifølge Nordrik. Hun jobber nå med en bok om
temaet. «Hard HR» innebærer blant annet
mer målstyring, der toppledelsen staker ut
en strategisk kurs og mellomlederne får jobben med å skaffe oppslutning i rekkene. Dette
skjer også på en rekke sykehus, ifølge Nordrik,
men her kan ledelsens planer komme i konflikt med legenes hippokratiske ed. Hvem har
ansvaret for pasienten? Hvem skal definere
retten til hva som er forsvarlig behandling?
– Det vil alltid være kimer til konflikt på en
arbeidsplass. Da nytter det ikke å dysse ned
eller forsøke å kneble dem som er kritiske,
sier Nordrik.
På arbeidsplasser preget av «hard HR» er
det ifølge AFI mindre tid og færre arenaer for
konfliktløsning.

– Her krever ledelsen lojalitet og tyr lettere
til trusler om oppsigelse, personalsaker eller
rettsforfølgelse mot ansatte som ikke innretter seg, sier Nordrik.

Faglige angrep. DN har snakket med rundt
30 sykehuskilder i alle deler av hierarkiet og
over hele landet. De fleste kildene, majoriteten leger, sier at på langt nær alle sykehus har
kulturer preget av represalier. De sier likevel
at omfanget er så utbredt at det er et problem
i helsevesenet, særlig ettersom sanksjonene
oftest rammer tillitsvalgte eller leger som sier
noe kritisk om ledelse, drift eller pasientbehandling. Dette gjelder også når kritikken følger tjenestevei og holdes internt. «Fryktkultur»
er et begrep som går igjen.
Ofte handler represalier om vage mekanismer. Det begynner for eksempel som en
mild beskjed om å «tenke seg litt om», gjerne formulert i forbifarten. Dernest kan folk
få eksplisitt beskjed om å holde seg unna et
tema. De kan bli eksponert som oppviglere i
plenum, eller de «faller ut» av epostlister og
går glipp av viktige møter. De fleste tar da hintet og holder munn. Yngre sykehusleger må

ofte forholde seg til risikoen for ikke å få fornyet vikariatet eller møte hindringer i spesialiseringsutdannelsen. Overleger risikerer at
forskningsmidler og attraktive stillinger glipper for dem.
– De som ikke gir etter, risikerer å bli angrepet på faglig grunnlag. Jeg kjenner folk som
har vært kritiske mot ledelsen eller driften,
og plutselig opplever å få avviksmeldinger på
seg. Skal du ramme en lege, er faglig kompetanse det mest sårbare punktet, sier Aasmund
Bredeli, foretakstillitsvalgt ved OUS.
Han sier han får ukentlige henvendelser
fra medlemmer som ikke tør rapportere om
avvik.
– Endel sykehusledere er eksperter på teknisk knockout. De samler veldig mye informasjon, lager vrengebilder det er umulig å
forsvare seg mot og utmatter ansatte ved å
«sette dem i prosess», sier Bredeli.
OUS-direktør Bjørn Erikstein er kjent med
denne typen kritikk av arbeidsmiljøet og sier
han, vernetjenesten og de tillitsvalgte har en
god dialog om begrepet fryktkultur.
– Jeg mener også vi er rimelig enige om at
dette nok vil finnes hos oss i enkelte miljøer,

8|

DN Magasinet | 23. januar 2016

Frykt og avmakt i hvitt

«BLE ET GISSEL». Haldor Slettebø ga seg etter 14 måneder som avdelingsleder på Rikshospitalet. Da hadde han flere ganger prøvd å ta opp kritikkverdige
forhold med ledelsen. – Når de etterhvert ble lei av maset mitt, eller ting ble for vanskelig, svarte de: «Dette må du ta i linjen», sier Slettebø.
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men at det ikke er en gjennomgripende
fryktkultur ved sykehuset, sier Erikstein.
– Du har fått kritikk for ikke å rydde opp i
miljøer preget av represalier?
– Jeg kjenner meg ikke igjen i en slik
påstand. Det blir galt om jeg skal dukke ned
i organisasjonen og rydde opp i konflikter
som ligger på klinikk, avdeling eller seksjon.
Jeg blir orientert i linjen, og av tillitsvalgte,
og mener jeg er tilstrekkelig involvert gjennom den støtte jeg gir linjen i slike saker, sier
Erikstein.

ministeren, der de blant annet skrev at «kolleger og tillitsvalgte som tar opp problematiske
forhold på vegne av pasienter og kolleger blir
møtt med sanksjoner».
– Hvis noen blir møtt med represalier, er
det viktig å varsle om det, skriver UNN-direktør Tor Ingebrigtsen i en epost.
Han har ikke hatt tid til et intervju denne
uken og svarer derfor skriftlig via sin kommunikasjonssjef. Ingebrigtsen påpeker at det primært er Legeforeningen som hevder represalier er et problem ved UNN.
– Jeg ønsker stor takhøyde for kritiske
Konflikt i nord. – Det har vært noen uvir- ytringer og håper også at yngre leger kan føle
kelige måneder.
trygghet når det nå er innført ordning med
Røntgenlege Jan Størmer holder blikket, fast ansettelse av leger i utdanningsstillinger,
nærmest resignert. Det er en mørk desember- skriver Ingebrigtsen.
dag i Tromsø. Størmer har snart 40 års erfaHan avviser Jan Størmers påstand om at
ring fra helsevesenet og har vunnet flere pri- han er blitt forsøkt svertet. På spørsmål om
ser for sitt virke som lege. Størmer har også hvorfor UNN satte i gang en egen undervært en åpen kritiker av ledelsen ved Univer- søkelse av Størmer og de to kollegene, påpeker
sitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i mange år Ingebrigtsen at dette skjedde etter at verneog blant annet krevd at ledelsen i det regiona- tjenesten mottok en bekymringsmelding om
forholdene på røntgenavdelingen.
le helseforetaket granskes.
Ifjor inviterte sykehuset til en «klageundersøkelse» ved røntgenavdelingen, der det
har vært uro i flere år. Gjennom undersøkelsen var en av flere påstander at Størmer og to
tillitsvalgte hadde brutt arbeidsmiljøloven.
UNN leide inn en ekstern advokat, som brukt
fem måneder på å undersøke om det var hold
i disse påstandene. Dette skjedde tross sterke
interne protester. Den 60 sider lange rapporten var klar like før jul og frikjenner Størmer.
– Det opplevdes surrealistisk å få en slik
anklage etter å ha ført systemkritikk i lang
tid. Hele prosessen var enda et forsøk på å
sverte meg, slik ledelsen i helseforetaket har
prøvd i flere år. Gjør jeg én bommert, er jeg ferHaldor Slettebø tidligere leder ved
dig, sier Størmer.
nevrokirurgisk avdeling på Rikshospitalet
I rapporten kommer det også frem at andre
anklager i klageundersøkelsen ikke ble fulgt
opp, og Størmer står frem for å forsvare de to
kollegene som ble undersøkt sammen med
– Klageundersøkelse etterfulgt av faktaham. Størmer presiserer at disse to nylig har
fått medhold fra Fylkesmannen i Troms i en undersøkelse er en standard metode som er
klage som gjaldt forsvarlighet ved røntgenav- anbefalt av Arbeidstilsynet for håndtering av
delingen. Like fullt har disse to brutt arbeids- arbeidsmiljøproblemer. Prosessen er krevenmiljøloven, ifølge UNNs innleide advokat. de, men nødvendig for å løse alvorlige arbeidsMen også UNN som arbeidsgiver har brutt miljøutfordringer, skriver Ingebrigtsen.
arbeidsmiljølovens ved å forsømme undersøkelses- og aktivitetsplikten, konkluderer Inn fra oljebransjen. I 2001 begynte
rapporten.
Siri Hatlen som styreleder i det daværende
– Vi har i mange år hatt store problemer Helse Øst. De tillitsvalgte tok raskt kontakt
med at folk som sier fra, blir møtt med repre- med henne. De snakket om en fryktkultur.
– Det tok en stund før jeg helt forsto hva de
salier. Yngre leger tør ikke ta på seg verv eller
melde om ting. Overlegene er mer preget av snakket om og at dette var potensielt alvorlig,
resignasjon og kryper inn i faget sitt, sier Ulla sier Hatlen.
Dorte Mathisen, foretakstillitsvalgt ved UNN.
I 2009 tok hun selv over som direktør
I 2010 ble overlegen Sigurd Sparr nektet å ved OUS. Hun satte seg tre mål for hvor hun
publisere en kronikk – en hendelse som ble ønsket å gjøre en forskjell: styrke god ledellandskjent og førte til at ledelsen beklaget se, åpenhetskultur og pasientsikkerhet. Hatmunnkurven. I 2014 sendte 42 overleger en len er sivilingeniør med mange års erfaring
bekymringsmelding til Helse Nord og helse- fra oljesektoren. Derfra var hun vant med at

Jeg ble
et
gissel,
et faglig alibi for
uforsvarlig drift

åpenhet om feil og mangler er ekstremt viktig for sikkerhet og læring, og det er et lederansvar å skape kulturer der dette blir ivaretatt. Tillitsvalgte ved sykehuset hevdet på sin
side at motsatte prosesser ofte pågikk, at feil
og mangler ble dysset ned. For Hatlen ble det
viktig å søke å forstå hva dette handlet om og
jobbe med holdninger.
– Jeg ønsket å bidra til en kultur der det
ble opplevd trygt å melde feil og komme
med informasjon om at ting ikke var som de
skulle. Kulturer skapes fra toppen gjennom
eksempelets makt. Ledere må ha kunnskap
også om feil og mangler for å kunne håndtere
dem, sier Hatlen.
Ved de fleste sykehus pågår det en kontinuerlig budsjettkamp avdelingene imellom.
Så også ved OUS. Det er også et problem, ifølge
Hatlen, at nødvendige investeringer over tid
er utsatt for å få driftsbudsjettene i balanse.
Hatlen mener derfor sykehusene i større grad
burde vært styrt etter flerårige budsjetter for å
sikre investeringer i bygninger og utstyr. Ifølge tillitsvalgte er det ofte på disse saksområdene represalier kommer til uttrykk, når ansatte føler seg motarbeidet etter å ha sagt fra om
utstyr som forfaller eller uforsvarlig drift.
Som direktør valgte Siri Hatlen noen ganger
å gå dypt inn i enkeltsaker.
– Som leder er det viktig å forstå hva som
forårsaker gjentatte bekymringsmeldinger
fra ulike hold – hvor det er alvor og hvor det er
mer generell frustrasjon over stramme budsjetter eller ikke-ønskede løsninger. Det kunne også være forhold knyttet til arbeidsmiljø og dårlig ledelse over tid som krever tiltak,
sier hun.
Hun gikk av som OUS-direktør i 2011 etter
uenighet med styret og Helse Sørøst om
den økonomiske langtidsplanen. Tidligere klinikkleder Olav Røise, som nylig gikk av,
mener OUS-ledelsen bruker nesten all energi
på økonomi og rapportering.
– Det er svært mye rapportering, på områder som ikke forbedrer pasientbehandlingen.
Vi burde i mye større grad jobbet med å få opp
flere avvik, lære av feil og jobbe målrettet med
forbedringer. Det evner vi ikke, fordi alt er så
fastlåst rundt økonomistyring og rapportering. Åpenhet og arbeidsmiljø fritt for frykt er
ikke noe som kommer av seg selv. Det handler
om å endre kultur, sier Røise.

«Ganske brutalt». Det finnes sykehusle-

dere som tar tak i fryktkultur. I 2013 fikk Bjørn
Atle Bjørnbeth Legeforeningens lederpris. To
år senere tok han over som seksjonsleder på
Rikshospitalet for en høyspesialisert enhet
for lever- og bukspyttkjertelkirurgi. Enheten
har ambisjoner om å være på høyt internasjonalt nivå innen sitt felt, men det var som om
noe sperret.
– Jeg merket fort at arbeidsmiljøet ikke var
godt. Det var små signaler, blant annet mye
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KONFRONTERTE. – Å si til folk at «andre ansatte engster seg for å gå på jobb og vegrer seg for å jobbe med deg», det er ekkelt, tøft og
vanskelig, sier overlege Bjørn Atle Bjørnbeth. Han har prøvd å endre en arbeidsplass der sjikanering og faglige angrep var et problem.

Det
var
ganske
brutalt.
Å si til folk at «Din mÅte Å agere pÅ pÅvirker arbeiDsmiljøet negativt»
Bjørn Atle Bjørnbeth overlege og seksjonsleder på Rikshospitalet

baksnakking, som alltid er et veldig dårlig
tegn, sier Bjørnbeth.
Han begynte å spørre ut medarbeiderne
og ta opp temaet på fellesmøter. Hva var det
egentlig som foregikk legene imellom?
– Bildet var nokså entydig. Det dreide seg
om maktutøvelse fra flere enkeltpersoner som
ikke skulle ha makt. De drev med irettesettelser, sjikane og faglige angrep, sier Bjørnbeth.
Unnvikenhet kan forverre et arbeidsmiljø.
Bjørnbeth mente det var nødvendig å «få katta
ut av sekken med én gang», men som fersk
leder på seksjonen følte Bjørnbeth det var
nødvendig med full backing fra de ansatte:
Hadde alle 14 legene tillit til ham? Var de enige
i at noe måtte skje? Bjørnbeth hentet også inn
en ekstern rådgiver. Etter å ha skaffet forankring og kartlagt problemene, gikk han flere
runder med hver og én av sine ansatte.
– Det var ganske brutalt. Å si til folk at «din
måte å agere på påvirker arbeidsmiljøet negativt. Andre ansatte engster seg for å gå på
jobb og vegrer seg for å jobbe med deg», det
er ekkelt, tøft og vanskelig. Du må tenke over
hvor langt du kan gå. Etter hver konfrontasjon
får du en «ja, men ...» og en lang forklaring. Da

må du orke å stå løpet ut. Gjennomgående har
folk tatt dette som voksne mennesker, sier
Bjørnbeth.
Han har avklart med seksjonen at han forteller denne historien. Bjørnbeth sier de har
øvd på å gi hverandre tilbakemeldinger på en
ålreit møte og fått bort adferden der kolleger
avbrøt og høvlet over hverandre. Undersøkelser på enheten tyder på at arbeidsmiljøet nå
er bedre.

Lojalitetsfokus. – Det er en lederkrise i
helsevesenet. Styring er blitt viktigere enn
ledelse, som jo handler om å få folk til å gjøre
en best mulig jobb, sier Tore Nyseter.
Han er tidligere leder av forsknings- og
utredningsavdelingen i Kommunenes Sentralforbund og ga ifjor ut boken «Velferd på
avveie». Nyseter er særlig kritisk til foretaksmodellen, som ble innført i 2002. Tanken med
denne reformen var mindre politisk innblanding og større grad av bedriftsledelse, men de
første fem–seks årene var det store budsjettoverskridelser i helsevesenet. Siden 2008–2009
har det derfor vært strammere økonomisk
styring av sykehusene.

De fleste sentrale kritikere av dagens sykehusorganisering mener budsjettdisiplin er
helt nødvendig, men innvender at foretaksmodellen skaper et ugjennomtrengelig byråkrati og at det er blitt et «lojalitetsfokus» i
sykehusene.
– Det å fremstå bra er blitt enda viktigere
for mange sykehusledere. Mange av dem er i
skvis, fordi det ikke er samsvar mellom oppgavene de får tildelt og ressursene de har til
rådighet. Da kan kritikk bli opplevd som truende og noe som må sanksjoneres, sier Marit
Hermansen, president i Legeforeningen.
Sivilombudsmannen har ved flere anledninger kritisert begrensninger i offentlige
ansattes ytringsfrihet. Helseminister Bent
Høie (H) sier han jevnlig tar opp disse temaene
når han er i møter med sykehusdirektører.
– Jeg understreker deres ansvar for å skape
en åpenhetskultur og opplever at det blir tatt
på alvor. Det må ikke være noen tvil om at
ansatte i norske sykehus skal ha reell ytringsfrihet. De har også en plikt til å melde om
uforsvarlige forhold som kan være til skade
for pasientene og pasientsikkerheten, sier
Høie.
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ANGRER IKKE. Even Reinertsen er i dag tilbake i jobb som vanlig overlege etter personalsaken han fikk mot seg. Han angrer ikke på at han
varslet om det han mente var uforsvarlig drift ved Gjøvik sykehus. – Noen måtte si fra og signalisere: «Dette går ikke lenger», sier han.

Jan Fredrik Andresen, direktør i Helsetilsynet, tror sammenhengen mellom økonomiske rammer, ærekjærhet, kompliserte hierarkier, alvorlige konsekvenser av feil og en
ganske konkurransepreget kultur blant leger
«kan legge til rette fryktbasert ledelse».
– Det er klart at når det blir mange lag med
ledelse, kan det redusere mulighetene for
medvirkning og involvering. Da får du lettere
maktesløshet, represalier og den slags mekanismer, sier Andresen og tilføyer:
– Vi savner ledere som tar tak i dette – som
rett og slett tar det på alvor. Destruktive kulturer får lettere utvikle seg når det er unngåelse og unnvikelse.

Leder i skvis. – Jeg ble et gissel, et faglig

alibi for uforsvarlig drift, sier Haldor Slettebø.
For snaue to år siden trakk han seg som
stedlig leder ved nevrokirurgisk avdeling
på Rikshospitalet etter 14 måneder i jobben.
Slettebø mente det var umulig å fungere som
leder uten fullmakter og en viss frihet til å
styre egne budsjetter. Ved ett tilfelle ville Slettebø bruke 36.000 kroner på øke sommerbemanningen, men ble nektet.

– Prøvde du å ta opp disse tingene oppover
i systemet?
– I høyeste grad. Kapasitetsproblemene
ble tatt opp tjenestevei fra dag én. Etter fire
måneder gikk jeg til Fylkeslegen sammen
med en kollega og varslet om uforsvarlig lange ventetider – og fikk medhold.
Slettebø var også opprørt på vegne av sine
yngre legekolleger. Han mener behandlingen
de får, bidrar til uforsvarligheten.
– Nærmest ved en tilfeldighet oppdaget jeg at
det var surr i papirene til mine yngre kolleger,
med korte kontrakter og minimal forutsigbarhet. Dette våger de ikke si fra om. Mange av
dem tør heller ikke melde om feil og mangler
ved driften. Det kan være farlig for pasientene
når leger blir engstelige og lydige, sier Slettebø.
– Er dette også noe du har tatt opp?
– Gjentatte ganger, med ledere i sykehuset og i brev til styret. Jeg fikk stort sett vite at
sånn er det bare her i OUS når fire instanser
er involvert i arbeidsavtaler. Når de etterhvert
ble lei av maset mitt, eller ting ble for vanskelig, svarte de: «Dette må du ta i linjen.»
Sykehusdirektør Bjørn Erikstein understreker at vikarer skal få si fra om kritikkver-

dige forhold. Han presiser også at sykehuset
har klare retningslinjer for hvilke fullmakter
ledere på lavere nivåer har.
– Det er en viss frihet til å styre egne budsjetter, men vi har et eget system for å diskutere ansettelser. Der er det ikke fritt frem, sier
Erikstein.

Exit Reinertsen. 17. juni ifjor ble avdelings-

leder Even Reinertsen innkalt til Kari Mette
Vika, direktøren ved Gjøvik sykehus. Det var
da gått en snau måned siden han sendte varslingsbrevet om uforsvarlig drift. På direktørens
kontor presenterte Vika og HR-sjefen et skriv
de mente dokumenterte «uønsket adferd» fra
Reinertsen. Her var eposter, ordvekslinger og
møtehendelser samlet opp over flere måneder
og oppsummert på rundt fire A4-sider.
– Jeg ble helt paff. Det føltes som å være i teater.Var det en slags rettssak? Var det meningen
jeg skulle forsvare meg? sier Reinertsen.
Han beskriver møtet som «ekstremt
ubehagelig».
– Jeg forstår fortsatt ikke hvordan det var
mulig å sette sammen fire sider med påstander om min «uønskede adferd», når det jeg
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Frykt og avmakt i hvitt

Omvendt pyramide. Ringerike sykehus går i overskudd, og ansatte og pasienter er fornøyde. Direktør Per Bleikelia tar
daglige runder på sparkesykkel for å se hvordan det står til. Her gir han en klem til sykepleier Anne-Britt Solbakken.
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hadde gjort,var å hevde det jeg mente kunne seg med flere veteraner som ikke hadde tatt
bli uforsvarlige kostnadskutt, sier Reinertsen. lederroller.
– Jeg tenkte at de sikkert hadde mye på
Ifølge møtereferatet truet ledelsen også med
«ytterligere tiltak med eventuelle konsekven- hjertet, i tillegg til erfaring. Jeg tok også
ser for arbeidsforholdet» hvis «det ikke inn- med de unge, nyansatte på råd. Men jeg pastreffer forventet endring». Noe slikt scenario set på at det ikke ble for personlig. Da kan du
ble ikke nødvendig. Reinertsen sa opp i protest, få underhåndendiskusjoner og en litt farlig
i likhet med sine to forgjengere. Saken sprakk dynamikk, sier Bleikelia.
Ringerike sykehus blir i dag styrt etter en
siden i Oppland Arbeiderblad og ble gjennom
høsten drøftet av Legeforeningen og Spekter.
omvendt pyramide-visjon, der poenget er at
Reinertsen er i dag tilbake som vanlig over- legene og sykepleierne rager øverst, siden det
lege ved Gjøvik sykehus.
er disse som yter pasientbehandling. De siste
– Jeg vil absolutt ikke bli fremstilt som noe årene har sykehuset kuttet i antallet ledere og
offer, men jeg har slitt med at det var hardt ansatt flere helsesekretærer for å understøtte
å bli møtt av min leder på en slik måte, helt legene. Bleikelia og kollegene har også et
uforberedt. Jeg har også tenkt tanker som «er «plunder og heft»-prosjekt gående fortløpende.
jeg en vanskelig person?». Samtidig opplevde Det handler om å få vekk unødvendig papirarjeg at kollegene støttet både mine avgjørelser beid og andre hverdagslige forstyrrelser.
og meg personlig. Det er kanskje forståelig at
– Vi er selvfølgelig dønn profesjonelle i jobledelsen ikke ønsker ledere som protesterte ben vi gjør. Vi har oversikt, gode statistikker,
såpass mye som jeg gjorde, men å kjøre sitt holder budsjettet. Men vi drar ikke vekk på
løp i det skjulte og bygge en personalsak uten ledersamlinger. Vi møtes på Benterudstua og
å varsle meg, før de trutar diskusjonene der,
sier Bleikelia.
er med oppsigelse hvis
jeg ikke bøyer av, det går
– Hva gjør du hvis en
ikke an, sier Reinertsen.
mellomleder sier at drif– Vurderte du å gi
ten er uforsvarlig?
etter?
– Hvis noe er ufor– Nei, egentlig ikke.
svarlig, vil jeg aldri si at
det er greit. Da må vi setJeg inviterte ledelsen til
te oss ned.
å være med på varslin– Men hva om du,
gen. Det ville den ikke,
etter å ha satt deg inn
og da kom jeg til at det
i saken, er uenig med
var riktig av meg å kjøre
dette løpet.At noen måtmellomlederen?
te si ifra og signalisere:
– Det har jeg vanske«Dette går ikke lenger.»
lig for å se for meg. Jeg
Sykehusdirektør Kari
ville uansett ikke satt
Per Bleikelia direktør ved
meg til doms over helseMette Vika ønsker ikke
Ringerike sykehus
personellet som er ute
å stille til intervju eller
på gulvet. Da er jeg på
kommentere personalville veier, sier Bleikelia.
saken mot Even Reinertsen, men skriver i en epost at det ikke var
«Bleikelia-modellen» er i dag blitt et eget
noen sammenheng mellom personalsaken og begrep i sykehussektoren. Underskudd er
bekymringsmeldingen.
snudd til overskudd på Ringerike. Både pasi– Det er uheldig at disse to separate sakene enter og ansatte er mer fornøyd, viser undersammenfaller i tid, forøvrig er det ingen sam- søkelser. Bleikelia selv har fått flere ledermenheng mellom dem. Bekymringsmel- priser. Flere ganger om dagen ruller han rundt
dingen er tatt alvorlig, og tiltak for å fortsatt på en sparkesykkel for å se hvordan det står
sikre god kvalitet i pasientbehandlingen er til rundt på sykehuset. Er han litt nedfor, blir
satt i gang og blir fulgt opp. Når det gjelder han ekstra lenge på fødeavdelingen.
– Jeg er som en gammel hest, sier Bleikelia
vår håndtering av saken, er vi fornøyde med
at Spekter og Legeforeningen sammen har om jobben som sykehusdirektør.
– Du kan trekke meg ned til vannet, men du
belyst de ulike sidene av den og funnet nyttige læringspunkter, skriver Vika.
kan ikke tvinge meg til å drikke. Hvis sjefene
mine sier at du skal kutte sånn og sånn, og jeg
Bleikelia-modellen. – Jeg setter stor ikke vil, så gjør jeg det ikke. Jeg tror ikke alle
pris på om folk sier fra at jeg har en dårlig idé. er like begeistret for meg. Det var én som kalte
Da redder de oss fra å gå utfor stupet, sier Per meg en «dissenter».
Bleikelia.
– Hvordan reagerer andre sykehusdirekHan er utdannet politimann, men har en tører på det du driver med?
lang karriere som helsebyråkrat bak seg. I
– Det er mange som synes det er spennende
2012 tok han over som direktør ved Ringerike å høre om, i hvert fall.
●
sykehus. Da han skulle begynne, rådførte han reidar.solberg@dn.no

Hvis sjefene mine sier
at du skal kutte sånn
og sånn, og jeg ikke vil,

så gjør jeg
det ikke

