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Innspill
inger Kragh  
nyhus
Overlege i psykiatri

i helsevesenets ville ferd på 
lav-budsjettenes utforbakke er 
det noen uttrykk som går igjen. 
Et av dem er: «faglig forsvarlig 
drift».  Jeg vet noe om hva som 
er faglig forsvarlig praksis i 
«mitt fag», psykiatrien. Jeg vil 
likevel påstå at begrepet har 
blitt ubrukelig - det har nær-
mest gått ut på dato. «Faglig 
forsvarlig» var tidligere ensbe-
tydende med kvalitet, nå har 
har blitt så utydelig og inne-
klemt at det er en skygge av seg 
selv.

når de økonomiske rammene 
kobles på heter det: «å drive 
faglig forsvarlig innen for de 
rammene som settes for virk-
somheten» slik Kari Mette Vika, 
divisjonsdirektør på Gjøvik sier 
i OA 30.06.2016. I samme avis 
påpeker Sykehuset Innlandets 
direktør Lang-Ree at «for alle 
ledere i sykehus er det viktig å 
være kjent med departemen-
tets føringer for ledelse hvor 
det slås fast at ledere på alle ni-
våer har et ansvar for forsvar-
ligheten innenfor økonomiske 
rammer». I kortversjon sier 
Lang-Ree at sykehusdrift i Nor-
ge betyr: forsvarlighet innenfor 
budsjettet. Sagt på en annen 
måte: ledere i sykehusvesenet 
SKAL drive forsvarlig innenfor 
budsjettrammen. En leder som 
ikke gjør dette leverer i praksis 
sin avskjedssøknad. Take it or 
leave it.

alle vet at budsjettene har 
blitt trangere - hvert år gjen-
nom mange år. Det som står 
igjen innenfor den harde øko-
nomikassen er det tøyelige be-

grepet «forsvarlig drift». Leder-
ne synes fortsatt å mene at det 
drives forsvarlig, foreløpig har 
de ikke satt noen nedre grense 
for hverken antall sengeplasser 
eller ansatte. Så kuttes det, 
igjen. Kassen er trang. De an-
satte klarer så vidt å puste der 
inne. Under slike forhold er det 
logisk at begrepet «faglig for-
svarlighet» forminskes til nes-
ten ingen ting og mister sin legi-
timitet. 

å påstå at ledere skal få til fag-
lig forsvarlig drift innenfor en-

hver budsjettramme er absurd. 
Det er det samme som å si at du 
kan stramme inn livremmen 
igjen og igjen - og likevel over-
leve. I det virkelige livet inn-
treffer de negative konsekven-
sene hos pasienter og ansatte. 
Imidlertid  er rammen lagt, sys-
temet er gitt, slik Lang-Ree re-
fererer. Hvis lederen sier at 
grensen er nådd, er det ensbe-
tydende med at denne mister 
jobben. Systemet krever abso-
lutt lojalitet - oppover.

alle blir til slutt tapere i et 

slikt system. Det er på høy tid å 
endre systemet. Ingen er tjent 
med et totalitært system hvor 
ledere mister jobben hvis de lo-
jalt bringer ansattes budskap 
om faglig sett farlige betingel-
ser oppover. Foretaksreformen 
må erstattes av et system som 
forvaltes av politikere som vel-
ges på demokratisk vis. Politi-
kerne må ansvarliggjøres - så de 
ikke lover seg bort. Det er fag-
folkene som i praksis vet hva 
helsevesenet kan gi av tjenester 
innenfor ulike økonomiske 
rammer. Kutt i personell og 

sengeplasser i helsevesenet har 
definitivt betydning for det fag-
lige innholdet i tjenesten. 

vi må ha ledere som formidler 
dette til befolkningen fremfor å 
dekke seg bak en ugjenkjenne-
lig skygge-versjon av«faglig for-
svarlig drift». Vi vil ha et system 
som gir rom for ledere som 
sammen med ansatte kan be-
skrive virkeligheten i helseve-
senet. Om virkeligheten er aldri 
så vanskelig, må den beskrives 
sant og ikke sminkes bort.

   

«Faglig forsvarlighet»  
- utgått på dato?

 illustrasjOnsbilde

OslO: Justisdepartementet 
mener mer informasjon til politiet 
om beboerne ved asylmottak vil 
bedre sikkerheten. Norsk Folke-
hjelp synes instruksen er unødven-
dig og kan skape mer usikkerhet.

– Vi skjønner ikke hvorfor dette er nød-
vendig. Som drifter av asylmottak har vi 
et tillitsforhold mellom ansatte og bebo-
ere, og denne reformen kan gjøre det 

mer problematisk, sier kommunika-
sjonssjef Håkon Ødegaard i Norsk Folke-
hjelp til NTB.

Justis- og beredskapsdepartementet 
har besluttet at alle asylmottak skal gi 
opplysninger om navn, fødselsdato og 
nasjonalitet på beboere ved mottaket 
når politiet ber om det.

Etter utlendingsloven har politiet i 
dag rett til å få opplysninger om utlen-
dinger i forbindelse med konkreter sa-
ker.

Statssekretær Vidar Brein-Karlsen 
(Frp) i Justisdepartementet sier instruk-
sen skal bidra til å skape trygghet ved 
mottakene.

– Vi ser at når det kom såpass mange 
på kort tid i fjor, så er det litt dårlig over-
sikt over hvem som befinner seg i de uli-
ke distriktene. Dette vil bedre sikkerhe-
ten ved mottakene.

– Vi har fått innspill om at det er behov 
for mer informasjon til politiet, fortset-
ter Brein-Karlsen. Den nye instruksen 

trer snart i kraft, og deretter vil det være 
opp til politiet å be om informasjonen.

– Jeg har forståelse for hensynet til 
sikkerhet, men jeg har et inntrykk av at 
det er et godt forhold mellom lokalpoli-
tiet og mottakene allerede, sier Øde-
gaard i Norsk Folkehjelp.

– Ser vi at noe er problematisk, sier vi 
fra til politiet og UDI med en gang. Vi har 
gode rutiner på plass, og det er godt 
samarbeid lokalt, sier Grete Apelseth til 
NTB. (©NTB)

– unødvendig av departementet


