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Store synergieffekter var ventet da Stortinget i 2007 vedtok å slå sammen Helse Sør
og Helse Øst. Fusjonen skulle gi bedre sammenheng i behandlingen, styrke økonomien
og bedre rekrutteringen av helsepersonell og spesialister til resten av landet. Vittige
tunger var raskt ute: Dersom toppstyrte omorganiseringer ga så store effekter som
enkelte lot til å tro, kunne man fortsette runddansen med sammenslåing og oppsplitting inntil fremtidens helsevesen ble selvfinansierende på bare synergieffekter.
Nå, sju år senere, fastslår en SINTEF-rapport at de fleste synergieffekter uteble: Omfanget av og kvaliteten på pasientbehandlingen er den samme, økonomien er upåvirket og
«Helse Størst» har fått nærmere 3 000 flere ansatte enn regionen hadde før fusjonen.
Synergieffekter ser skuffende nok ikke ut til å kunne finansiere fremtidens helsevesen.
Men de ser i alle fall ut til å kunne generere helsepersonell. Det kan være gode nyheter
for den kommende eldrebølgen.
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På tidsskriftet.no er det én artikkel som skiller seg klart ut trafikkmessig de siste ukene.
Det dreier seg om den sterke fortellingen til gjesteskribent Jostein H. Sandsmark, Leger
som gråter, som så langt er blitt lest av nesten 70 000 unike brukere. Denne teksten har
også vært levende delt i sosiale medier – til nå har den nådd 29 328 mennesker på Facebook og fått totalt 540 likes, kommentarer og delinger.

«En sterk tekst. Fint at @Tidsskriftet slipper til pårørendes
stemmer. En anerkjennelse av at helsepersonell
kan vise følelser.»
@HelseHartmann
I tillegg går fortsatt artikkelen Om å møte seg selv og andre i døren svært godt på Facebook og har nådd hele 57 664 personer. Også Liv-Ellen Vangsnes’ leder om hvordan
leger ikke ønsker å dø går godt på Facebook, der den snart er blitt sett av 30 000 mennesker.
På Twitter har landsstyrets valg av ny sjefredaktør for Tidsskriftet gått som varmt hvetebrød.

«Gratulerer @AreBrean! Nå får vi en treffsikker
reflekshammer, multikunstner og familiekoordinator
i førersetet @Tidsskriftet. Gleder meg!»

Tidsskriftet redigeres etter redaktørplakaten og alt som publiseres representerer forfatterens synspunkter.
Disse samsvarer ikke nødvendigvis
med redaksjonens eller Den norske
legeforenings offisielle synspunkter
med mindre dette kommer særskilt
til uttrykk.
Tidsskriftet er medlem av Vancouvergruppen (International Committee of
Medical Journal Editors. www.icmje.org)
og Committee on Publication Ethics
(COPE. www.publicationethics.org)
og følger retningslinjene derfra.
Tidsskriftet er også medlem av
Den Norske Fagpresses Forening
(www.fagpressen.no) og Tidsskriftforeningen (www.tidsskriftforeningen.no).

@sungam_noj
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