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Etiske dilemmaer knyttet til økte 
forventninger og begrensede 

ressurser

Trond Markestad
Barnelege, professor emeritus

NSFLIS Hamar 26.9.2019 

«Helsepersonell som klager over 
evig dårlig samvittighet på jobb, 
må endre egne holdninger»
Tjenesteleder, ...

Oppland arbeiderblad 02.09.16 Ingebjørn Bleidvin, BT 29.9.2017/Runar Mulelid BT 27.10.17

Høie: «Pasientens helsevesen»

LANSERTE ELDREREFORM

– På høy tid med bedre eldreomsorg
Men det følger ingen penger med nå, ifølge helseministeren

Dagens medisin 3.3.2017
17.09.2019 Forfatter Side 6

2018:
• 28 MILLIARDER TIL MEDISINER

• 80% BETALT AV STATEN
• Hver nordmann: 1½  legemiddel pr dag

• Nordmenn ≥ 65 år : 4½ legemiddel pr dag
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Hva vil vi ta oss råd til?

17.09.2019 Forfatter Side 7

5,8 mill
pr år

ALS

• Prevalens 300-400
• Gjennomsnitt 3 år fra 

diagnose til død
• Hjemmerespirator:

– Median 8 mndr? (opp 
til 4 år)

– sykehjem: ca 7 
ansatte

– Hjemme: Opp til 18 
ansatte

– 6-7 mill pr år

17.09.2019 Forfatter Side 9
http://prosa.no/essay/prosa-pa-sykeleiet/

Kröger mener om sykepleierdokumentasjon:

Skjema med 12 punkter (DIPS):

• Omstendelig, uklar hensikt, oppfattes 
«meningsløst»

• Uklare sykepleierdiagnoser
• Eks: Risiko for inaktivitetssyndrom

• Ikke kunnskapsbasert (i motsetning til påstand)

VÅGER SYKEPLEIERENE BRY SEG 
OM HVA LEGENE GJØR OG 

OMVENDT?

Cathrine 
Kröger

Nye (tomme?) ord

• Sykepleierforbundets etiske regler:
«Sykepleieren ivaretar den enkelte pasients behov for 
helhetlig omsorg.»

• «Stoppeklokkeomsorg»           «Tillitsreform»

«Ledere og de ansatte skal framfor detaljstyring bruke 
tiden på de faglige utfordringene»

• «Dere skal ikke løpe raskere, men jobbe smartere»
• «Vi kan alltid bli bedre»

17.09.2019 Forfatter Side 10
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Helsepersonells dilemma

Samfunnets
krav

Pasientenes 
krav
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Etiske regler for leger
Kap I, §2:

Legen skal ivareta den enkelte pasients interesse og integritet. 
Pasienten skal behandles med barmhjertighet, omsorg og respekt. 
Samarbeidet med pasienten bør baseres på gjensidig tillit og skal, der det 
er mulig, bygge på informert samtykke

Kap I, §12:
Legen må bidra til at medisinske ressurser fordeles i henhold til allmenne 
etiske normer. 
En lege må ikke på noen måte søke å skaffe enkeltpasienter eller grupper 
en uberettiget økonomisk, prioriteringsmessig eller annen fordel.
En lege skal i sin virksomhet ta tilbørlig hensyn til samfunnets økonomi. 
Unødige eller overflødig kostbare metoder må ikke anvendes.

Ved mangel på ressurser innen sitt ansvarsområde bør legen melde fra

17.09.2019 Forfatter Side 14

Paternalisme→ Dialog  → Bestilling?

Forventninger

Medisinske
muligheter

Økonomi

Årstall

K
os

tn
ad

Helsetjenesten

Befolkningen
Politikere

Leger
Helsepersonell

Konkurranse om kriser!

Offentlig sektor
• Førskole
• Skole
• Barnevern
• Politiet
• Tollvesenet
• Forsvaret
• Kriminalomsorgen
• Primærhelsetjenesten
• Spesialisthelsetjenesten
• OSV………

Privat sektor
• Alltid en eller annen

17.09.2019 Forfatter Side 17

Her kommer kuttene på Haukeland
De tillitsvalgte mener budsjettkuttene i Helse Bergen går på 

pasientsikkerheten løs. 

Bergens tidende 11.12.2017

Likevel: Sykhusbudsjettene økte med 11 milliarder fra 2018-19!
Men: 2% kutt i folkehelsemidlene
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Antall årsverk i omsorgssektoren

Årstall Befolkning Årsverk Årsverk pr mill

1970 4 mill 20.000 5000

2011 5 mill 130.000 26000

17.09.2019 Forfatter Side 20

Hvem er mottakere av omsorgstjenester

17.09.2019 Forfatter Side 21 Omsorgsmeldingen

17.09.2019 Forfatter Side 23

Antall18-69-åringer for hver 70+

Statistisk sentralbyrå 2018

5,710,5 2,9
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The rising tide of burnout
• Amerikanske leger med ≥ 1 burn-out-symptom:

– 2011: 45% 2014: 54%

NEJM Catalyst 2017

Sykepleiere blir syke av jobben
En tredel av sykefraværet blant sykepleiere 
skyldes høy arbeidsbelastning, viser en ny 

undersøkelse fra SINTEF. 

Nettavisen 13.12.17

Utbrenthet

• Utmattelse
• Kynisme/distansering
• Redusert yteevne
• Økt risiko for å gjøre feil

17.09.2019 Forfatter Side 26

«Du kan ikke ta vare på andre før du tar 
vare på deg selv»

Yrkesaktive sykepleiere pr 1000 innbyggere

1= jobber mot pasienter; 2= 1 + andre yrker
17.09.2019 Forfatter Side 28

Aftenposten 24.6.2013
17.09.2019 Trond Markestad Side 30

Legetetthet i Norge og andre land

Norge 1 pr 208

Sverige 1 pr 242

Danmark 1 pr 236

Finland 1 pr 262

Island 1 pr 292
Antall leger pr 1000 

innbyggere

2013: < 67 år

Utvikling i Norge
2016
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Christian Ørsted: «Livsfarlig ledelse»

• Kravet om økt produktivitet er konstant
• De ulike nivåene i hierarkiet driver hverandre utfor kanten
• Like krevende på alle nivåer – ingen slipper unna
• Egennytte er sjelden drivkraften, men å hjelpe andre, særlig venner 

og kolleger

Referert fra  professor NHH Jan Ubøe, BT 
16.9.16

Folk brenner ut av egen fri vilje

Bærekraftig ledelse:
• Klare mål, rammer og forventninger i jobben

• Frihet i måten å løse oppgavene
• Respekt for kompetansen som trengs for å løse 

oppgaven

Forebygge utbrenthet
• Stol på helsepersonell: 

– Eliminere inngripende reguleringer. Finn enklere og 
mer presise kvalitetsmål

• La helsearbeidere gjøre det de er utdannet til:
– Tilstekkelig praktisk støtte

• Realistiske forventninger:
– Arbeidsbelastning/god pasientbehandling

• Strategi for å måle tilfredshet:
– Benchmarking, fokus sammen med ansatte

Tait Shanafelt, MD, Mayo Clinic 2016; NEJM Catalyst 2017

Møtet med pasient og pårørende

Viktigst for dem:
• Kompetanse

+
• Empati
• Varme
• Aktelse

Viktigst for deg:
• Realistiske 

forventninger til deg 
selv

• Kommunikasjons-
ferdigheter

• Ikke nødvendigvis 
mye tid

• Ta vare på egen helse

17.09.2019 Forfatter Side 33

Lik prioritering?

Choosing wisely campaign
Samvalgsverktøy

Når du har blitt syk eller har et helseproblem, finnes det ofte 
flere ulike muligheter for både undersøkelser og behandling. 
Her finner du samvalgsverktøy som kan hjelpe deg til å ta 

valget

helsenorge.no



9/17/2019

7

Ledelsesansvar

Skape aksept for hva som ressursmessig er høyt, lavt og 
adekvat prioritert

undersøkelser,  behandling, omsorg, oppfølging,   
henvisninger, dokumentasjon, 

Ansattes/tillitsvalgte
Konstruktive

bidrag

Ledere
Gi  trygghet for hva som 

er «rett» nivå
Og skape aksept for det

Hva skal være helsevesenets ansvar?

Noen tanker

• Anerkjenne at ansatte er pliktoppfyllende, men også ta det 
som en selvfølge

• Være tydelig på de økonomiske og andre rammene
• Sammen med ansatte 

• definere rammen for arbeidet – hva er vår rolle?
• Samtale med pas/pårørende, journalnotater, logistikk, osv

• Profesjonell distanse – ingen er tjent med en utbrent ansatt
• Finne tidstyvene
• Finne de smarte løsningene – oppmuntre til forslag
• Evaluere

KONKLUSJON

Å ta vare på deg selv og dine kolleger er 
viktigste utgangspunktet for å være god 

på fag, empati og tillit


