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AKTUELT I FORENINGEN

Å lede er å lytte1005

Dialogkonferansen 2014 om ledelse i sykehus samlet foredragsholdere, 
legeledere og tillitsvalgte fra alle nivåer på sykehus for å diskutere 
hvordan man kan legge til rette for bedre ledelse og samarbeid.

President Hege Gjessing ønsket deltakerne
velkommen og understreket hvor viktig den
årlige konferansen er som møteplass. Målet
er å komme sammen og skape et sted der
man kan diskutere åpent og fritt. Konferan-
sen ble holdt i Oslo 12. mars.

Gjessing understreket i sin åpning at dette
ikke betyr at alle parter alltid må være helt
enige, men at det må være en god balanse
mellom å lytte til de ansatte og å ta gode be-
slutninger for driften.

– Mindre detaljstyring og myndighet til
ansatte som er nærmest pasientene er grep
Legeforeningen vil fortsette å kjempe for å
få på plass, sa Gjessing. Tiden hadde dermed
kommet for å avsløre hvem som skulle få
årets lederpris.

«Innenriksministeren»
Legeforeningens lederpris gikk til Per Bleike-
lia, administrerende direktør ved Ringerike
sykehus. Bleikelia fikk et diplom med juryens
begrunnelse og et trykk av Per Kleiva. Før
selve overrekkelsen høstet han gode ord fra

Lars Thoresen, hovedtillitsvalgt ved sykehu-
set.

– Du er vår innenriksminister. Du tar
turen rundt i gangene og en kopp kaffe med
både rengjøringspersonalet og pasientene.
Vi gleder oss til å utvikle sykehuset videre
sammen med deg, avsluttet Thoresen.

Unike ledererfaringer
Til konferansen var det invitert en rekke
foredragsholdere med hver sin unike bak-
grunn. I tur og orden inntok de podiet for å
fortelle om deres erfaringer. Etter Bleikelias
foredrag la Roald Bjørklund, professor
i psykologi ved Universitetet i Oslo, frem de
viktigste utviklingstrekkene i norsk arbeids-
liv. Bjørklund fremhevet at arbeidsmiljø
er et prinsipp som fortsatt må ivaretas og
videreutvikles.

Bjørn Atle Bjørnbeth, leder for gastro- og
barnekirurgisk avdeling ved Oslo universitets-
sykehus og Ståle Clementsen, overlege ved
Akershus universitetssykehus, belyste temaet
«Hvordan kan vi få til samarbeid om arbeidstid
og produksjon?» fra hvert sitt perspektiv.

Må be om motstand
Tidligere utdannings- og forskningsminister
Kristin Clemet fortalte om sin tid som stats-
råd, og utfordringene knyttet til offentlig
forvaltning. Hun forklarte hvilke kvalifika-
sjoner hun mener en god leder burde ha:
«Det er en person som baserer seg på åpen-
het og tillit, som staker ut en tydelig retning
og som aktivt ber om motstand».

Tydelig ledelse var et viktig tema også da
advokat Alexandra Bech Gjørv fortalte om
sine erfaringer som leder av 22. juli-kommi-
sjonen.

– Vi var ikke forberedt på 22. juli. Vårt
arbeid med rapporten viste at deler av vår
beredskap heller ikke var det. Rednings-
aksjonen til Utøya feilet på grunn av mangel
på tydelig ledelse, samhandling og god
kommunikasjon.

Visepresident Jon Helle rundet dagen av
ved å takke samtlige foredragsholdere og
ønske deltakerne hjertelig velkommen tilbake
til neste års utgave av konferansen.

Daniel Wærnes
daniel.waernes@legeforeningen.no
Samfunnspolitisk avdeling

erfor er jeg lege...

Aldri en kjedelig dag –
alltid noe å gi1005

Da jeg ville bli lege, sa min far: Hvorfor vil
du det? Det har jo ingen i vår familie gjort
før? Men noe inne i meg avgjorde valget.
Jeg studerte i Tyskland og den innflytelse
utenlandsstudenter har hatt og har i norsk
medisin, er positiv. Mangfold er en styrke.

Tilfeldigheter gjorde at jeg valgte
indremedisin og infeksjonsmedisin. Jeg
fulgte HIV-epidemiens begynnelse, hvor
forståelse og trøst var de viktigste hjelpe-
midler. Nå er armamentariet mot HIV-
sykdom enormt og livsprognosen nær-
mest normal, men forståelse, aksept og
respekt er like viktig. Å arbeide med disse
pasientene har gitt og krevd mye, men det
er en tid jeg ikke ville vært foruten.

For meg står evnen til å kunne kom-
munisere sentralt i legerollen. Rollen kan
utøves ulikt, men felles er fundamentet
og en genuin interesse for å utgjøre en
positiv forskjell for de menneskene man
møter. 

Etter 25 år i spesialisthelsetjenesten, har
fire år som bedriftslege i et operatørselskap
i norsk offshorenæring gitt meg nye, posi-
tive erfaringer. Arbeidsfeltet gir mange ut-
fordringer; det er et privilegium å skifte
rolle, lære nytt og samtidig ha legerollen i
basis. Forebyggende medisin har fått en ny
dimensjon. Som ansvarlig for smittevern,
den akutt medisinske beredskap og et godt
arbeidsmiljø er det nok av utfordringer. In-
spirerende å lære nye ting, og jeg er ydmyk
overfor innholdet i faget arbeidsmedisin.

Bedriftslegerollen/bedriftshelsetjenes-
ten utgjør en forskjell ved å overvåke og
utvikle arbeidsmiljøet. Å lytte og kom-
munisere med andre fagmiljøer og myn-
digheter er en viktig del av jobben.

Plass til kliniske utfordringer er det.
Det gir viktig informasjon å kunne lytte
til hvordan ansatte har det. Det er de som
kjenner dagens arbeidsmiljøutfordringer
på kroppen og former mange av de ut-
fordringer vi må løse.
Rolf A. Reiersen
Arbeidsmedisiner i BP Norway

Se videointervju her:
legeforeningen.no/derfor

Dialogkonferansen er en viktig møteplass, mener 
Hege Gjessing. Foto Einar Nilsen


