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Demokratiet, hevdet filo-
sofen Platon, er ikke 
særlig egnet til å skape 

det gode samfunn. Det er i og 
for seg et gode at folket – demos 
– får lov til å være med å 
bestemme. Men det innebærer 
at statens anliggender hånd-
teres av mennesker som ikke 
først og fremst er faglig dyktige 
på de områder de har ansvar 
for.

I 2004 ble nordmannen Finn 
E. Kydland tildelt Nobelprisen i 
økonomi for et arbeid som skis-
serte en løsning på dette 
problemet. Dette arbeidet viste 
at kortsiktig pengepolitikk ofte 
fører til høy inflasjon og at det å 
binde politikken til et sett regler 
over lang tid er et bedre alter-
nativ. Arbeidet har fått store 
praktiske konsekvenser for 
utøvelsen av pengepolitikk. Et 
resultat er blant annet at rente-
politikken holdes unna politi-
kerne.

Men rentepolitikken er ikke 
den eneste alvorlige tematikk i 
et samfunn. Kunne vi ikke også 
ha en sentralhelsesjef, en 
sentralsamferdselssjef og en 
sentralskolesjef? Disse områ-
dene er alle så viktige for et 
samfunn at politikerne kanskje 
også her burde kjenne sin besø-
kelsestid og sette bort styringen 
til dem som ikke er fristet til å 
tenke kortsiktig.

Er demokratiet en fare for seg 
selv? Kanskje ikke politikerne er 
helt til å stole på? De kan være 
fristet til suboptimale løsninger 
egnet til å vinne oppmerk-
somhet og kortsiktig popula-
ritet. Og kanskje er verden 
etterhvert blitt så komplisert at 
de egenskaper som kan få deg 
valgt inn i en politisk posisjon, 
på langt nær gjør deg skikket til 
å være med på å styre utvik-
lingen av et samfunn.

I den siste tiden har denne 
tematikken stått sentralt i en 
rekke diskusjoner knyttet til 
samferdsel, helsepolitikk og 
økonomi. Og eksemplene har 
vært mange på at politikere i 
det minste bør ha en viss 
distanse til styringen av disse 
områdene. 

«Politikerne klarer ikke å 
prioritere», hevder Osmund 
Ueland, og understreker hvor 
ødeleggende det er for samferd-
selssektoren. Jan Grund 
påpeker på sin side at den 
distansen som er blitt skapt 
mellom politikerne og driften 
av helseforetak, faktisk har hatt 
en positiv betydning for sykehu-
sene. Og Bente Mikkelsen 
karakteriserer helseforetakenes 
nyvunne evne til å holde 
budsjettet som en seier for 
demokratiet.

Om enn det siste eksempelet 
strengt tatt er en seier for evnen 
til å kunne telle, er det ikke 
vanskelig å se at disse har et 
poeng. Men hva skal vi egent-
lig da med politikere? Deres 
ansvar må være å utforme 
nasjonale planer som trekker 
opp de overordnede priorite-
ringer, er svaret som gis. De 
må vedta langsiktige regler 
og deretter la seg binde til 
masten – og la regelverket 
forvaltes av faglig dyktige 
mennesker som ingen av oss 
noengang har gitt sin stemme 
til, og som derfor ikke fristes 
til kortsiktighet. 

Men hvem er det da egentlig 
som bestemmer? Lever de lang-
siktige reglene sine egne liv 
upåvirket av politisk kortsik-
tighet? Hva med de ikke-folke-
valgte skikkelsene som har fått i 
oppgave å forvalte et langsiktig 

regelverk på et viktig sam-
funnsområde; er det helt s
ikkert at de ikke i praksis også 
bedriver politikk og kanskje selv 
har politiske agendaer? Det er 
farlig naivt å tro at faglig 
dyktige mennesker ikke også 
både kan være kortsiktige og 
politiske i sitt virke. Og, uansett, 
jeg tror selve iverksettelsen av 
regler kan være like politisk 
betinget som utformingen av 
dem. 

Filosofen Hannah Arendt 
beskriver en styreform som 
utmerket godt kan utvikle seg 
fra innsiden av et demokrati, 
men som eroderer bort funda-
mentet for dette demokratiet. 
Hun kaller det «Ingens herre-
dømme». Dette er en styreform 
hvor makten og herredømmet 
blir avpersonifisert og utfolder 
seg uten at noen tilsynelatende 
gjør noe annet enn å følge 
regler. Det er som om reglene 
lever sitt eget liv. Ingen har 

egentlig frihet – de følger bare 
regler – og ingen er derfor an-
svarlige.

Det som bekymrer Arendt, 
er at dette i praksis blir et 
demokrati uten frihet og 
ansvar. I hvilken grad 
forplanter den friheten som 
kommer til uttrykk i et poli-
tisk valg, seg til det rom der 
den politiske makt faktisk 
utfolder seg? Og i hvilken 
grad kan velgerne ansvarlig-
gjøre de folkevalgte for den 
utvikling som finner sted om 
de folkevalgte i praksis har sagt 
fra seg makten? 

Demokratiet må vinnes hver 
dag, hevdet Olof Palme. Jeg tror 
han er inne på et vesenstrekk 
ved demokratiet. Det er ikke en 
engangsforeteelse. Men det kan 
selvsagt også være demokratiets 
svakhet: Det er ikke nødven-
digvis den mest effektive måten 
å produsere tjenester på. 

Men om det finnes bedre 
måter å produsere tjenester på 
– bør isåfall demokratiet vike? 
Kan det være at dagens 
samfunn er så komplisert at det 
ikke egentlig egner seg til å 
styres demokratisk?

Jeg tror det er en farlig tanke. 
Og kortsiktig. Men veien til 
helvete er som kjent brolagt 
med de beste intensjoner.

Einar Øverenget, filosof, 
Humanistisk Akademi.
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Livløst demokrati
Hvor langt kan et demokrati bevege seg vekk fra å la politikerne styre – og fortsatt kalle 

seg et demokrati? Kan det la de folkevalgte frata seg selv makt for å la faglig tyngde og lønnsom-
hetskrav få gjennomslagskraft?
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yhetsbil
det domineres av 

problemene i Hellas og de 

andre PIIGS-landene. 

Men mens vi ser oss blinde på 

problemene i vår geografiske 

nærhet, må vi ikke glemme at en 

potensielt mye større krise 

bygges opp på andre siden av 

Atlanterhavet.

I USA rapporteres det om 

vekst i økonomien i første 

kvartal i år. Veksten er dog 

vesentlig lavere enn siste kvartal 

ifjor, hvilket for så vidt ikke er 

overraskende.

Problemet med veksten er at 

den stort sett følger av stats-

subsidiert konsum og en midler-

tidig lagereffekt. Den positive 

lagereffekten vil ventelig 

forsvinne allerede i løpet av året. 

Når også de statlige subsidiene 

til blant annet boligkjøpere nå 

fases ut vil nedbetaling av gjeld 

igjen være hovedprioritet for 

husholdningene, som følge av at 

boligprisene endelig vil få lov til 

å synke ytterligere.

Når konsumentenes formue 

blir redusert, gis det incentiver 

til å øke sparingen. Altfor lenge 

har amerikanske konsumenter 

lånt penger på en forestilling 

om at formuen i egen bolig var 

på et forsvarlig høyt nivå. Når 

nå denne formuen vil reduseres, 

er en nedgang i konsumet uunn-

gåelig. I tillegg til svake utsikter 

for konsumveksten har både 

statlige og føderale myndigheter 

påtatt seg en gjeld som er minst 

like skremmende som den euro-

peiske. Den rapporterte gjelden 

er riktignok lavere enn i PIIGS-

landene, men på balansen burde 

også stått de statlige garantiene 

for gjelden til en rekke 

selskaper. Den rapporterte 

offentlige gjelden er derfor kun 

en brøkdel av hva den virkelige 

gjelden er.

Medregnet garantiforpliktel-

sene blir den greske brutto-

gjelden forholdsmessig liten 

sammenlignet med den ameri-

kanske.

Den midlertidige investor-

flukten til amerikanske dollar 

vil på toppen av det hele gjøre 

importvarer billigere og eksport-

varer dyrere. Dette resulterer i 

en ytterligere forverring av 

handelsbalansen.

Alt i alt gir disse faktorene 

dystre utsikter for amerikansk 

bnp-vekst for andre halvår. 

Lavere vekst er riktignok 

ingen krise i seg selv. Det er 

heller et nødvendig onde som 

følger av tidligere overforbruk. 

Den virkelige krisen oppstår når 

USAs långivere innser at den 

lavere veksten resulterer i 

vanskeligheter med å innfri 

betalingsforpliktelsene.

Store deler av gjelden er kort-

tidsgjeld, og en kan sammen-

ligne statsgjelden med bolig-

lånene som utløste finanskrisen. 

Disse bar preg av såkalte lokker-

enter. En hadde lave renter i 

noen år før rentene steg betrak-

telig. Da rentene steg, klarte 

ikke husholdningene å betjene 

gjelden, og resten av historien er 

viden kjent.

Det er kun et spørsmål om tid 

før långiverne ser faresignalene 

i USA.

Når långiverne blir mer skep-

tiske, skyter rentene i været, 

akkurat som PIIGS-landenes 

renter har skutt i været de siste 

månedene. På lik linje med 

boligkjøperne i forkant av 

finanskrisen vil heller ikke 

staten tåle disse høyere rentene. 

Det er nemlig ikke mange 

prosentpoengs økt rente som 

skal til før rentekostnadene blir 

uhåndterlige. 

Når man ikke kan betjene et 

lån, må man velge mellom to 

onder: Å inflatere seg ut av 

gjelden eller å restrukturere 

gjeld og kutte utgifter. Hellas 

fikk heldigvis mulighet til å 

velge sistnevnte utvei. For 

amerikanernes del er det stor 

fare for at de velger førstnevnte.

Uansett utfall vil den 

kommende gjeldskrisen sette 

kraftige spor i hele verdensøko-

nomien.
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homas Grünfeld og Klara 

P. Hammerlund skriver i 

DN 11. mai som en reak-

sjon på min tidligere kronikk at 

helsevesenet trenger mer enn 

byråkrater. Det er selvsagt 

riktig. Et byråkrati er natur-

ligvis ikke et mål i seg selv. 

Byråkratenes rolle er å legge til 

rette for at ledere og helsearbei-

dere kan jobbe for å gi pasien-

tene det beste tilbudet, og for at 

vi får en hensiktsmessig politisk 

styring. Og politisk styring av 

ressursbruken i helsevesenet er 

nødvendig fordi det ikke er 

ressurser og kunnskaper til å 

innfri alle krav og ønsker.

Sykehusreformens logikk er 

at det bør være en armlengdes 

avstand mellom politikk og 

sykehusstyring, både for å få 

M
ed visse mellomrom 

dukker testselgerne 

opp i avisenes spalter 

for å selge sine psykometriske 

godbiter. Ofte følger en hale av 

deres kunder som forsverger at 

iq-testene har fått dem til å se 

lyset.
Noen er blitt alvorlig blendet, 

som for eksempel Guri Larsen i 

bemanningsselskapet Adecco 

(DN 30. april). Likevel ser hun 

tydelig at alle de som driver 

med rekruttering og lederutvel-

gelse som har mer enn 20 års 

erfaring i faget, er kommet på 

sidelinjen dersom de ikke 

anvender iq-testene.

Jeg betrakter iq-testen i 

hendene på noviser innen 

rekruttering som smokken hos 

treåringer. Det er en viss trøst 

og beroligelse, men det kommer 

egentlig lite ut av den.

Selv om jeg nærmer meg 

30 år i faget betyr ikke det at jeg 

ikke oppsøker ny kunnskap om 

temaet, i inn- og utland, hvert 

eneste år. Mange av de forskere 

på testbruk som jeg har møtt på 

internasjonale konferanser, har 

selv store motforestillinger. De 

ser visse bruksområder, ja, men 

fremholder også ganske 

markant feilkilder.

Men dette er i hovedsak 

enstre-leiaren Trine Skei 

Grande sit i glashus og 

kastar store verbale 

steinar mot regjeringa sin 

næringspolitikk i DN 6. mai. 

Venstre er flinke til å kome med 

forslag i Stortinget på tiltak som 

allereie er igongsett, blant anna 

framlegg om regelråd og nye 

stortingsmeldingar på omtrent 

alle felt. Meldingar er vel og bra, 

men ein brukar ressursane som 

kunne vore brukt til å gjennom-

føra alle dei tiltaka vi faktisk har 

varsla. Forenkling av skjema-

veldet har vore fanesaker for 

fleire regjeringar. Det er det 

også for Stoltenberg-regjeringa, 

og ein god del er gjort og det 

kjem meir. 

Men finanskrisa har lært oss 

mykje. Blant anna at det er 

nødvendig med god offentlig 

kontroll og styring. Frisleppet 

har hatt sin pris. Derfor må vi 

ha effektiv rapportering og 

kontroll, men ikkje unødig og 

meiningslaust byråkrati. For 

eksempel Venstre sitt framlegg 

om etablering av regelråd. Det 

er alt vedteke at i alle utred-

ningar av nytt regelverk skal det 

vurderast om regelverket kan 

differensierast mellom SMB og 

store bedrifter. Venstre vil på 

toppen av det heile lage meir 

byråkrati og lage endå eit råd 

som skal gjennomgå det same. 

Altså meir byråkrati, ikkje 

mindre. 

Vi er igong med å utarbeide 

ein strategi for SMB, og dette 

står i Soria Moria. Entreprenør-

skap og SMB er omtala og også 

at vi ser på aksjelova og rekne-

skapslova med blikk for forenk-

ling for dei små bedriftene.

Det ville Venstre fått med seg, 

viss dei faktisk hadde lese Soria 

Moria.

Ingrid Heggø, stortingsrepresen-

tant, Ap – næringskomiteen
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områder av 

norsk 
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 Etter Skånlands fratreden 

Gro Harlem Brundtlands regje-

ring Torstein Moland. Han var 

på det tidspunktet konserndi-

rektør i Norske Skog, men 

hadde tidligere vært statsse-

kretær ved Statsministerens 

kontor.

�  Da Moland gikk av etter en 

skattesak i 1995, rykket nestfor-

mann Kjell Storvik opp.

Ved den siste ansettelsen ble 

Svein Gjedrem hentet fra 

finansrådstillingen i Finansde-

partementet.

Norges Bank ble etter andre 

verdenskrig en forholdsvis 

underordnet institusjon i det 

norske styringsverket. Fra 

slutten av 1980-årene har 

banken imidlertid inntatt en 

mer fremskutt rolle. Mens det 

gjerne er Hermod Skånland – av 

sentralbanksjefene – som 

forbindes med nedbyggingen av 

etterkrigstidens «sosialdemo-

kratiske orden», inntok banken 

for alvor kommandohøyden 

under Svein Gjedrem.

Norges Bank styrer i dag 

virkemidlene i pengepolitikken 

og setter renten etter et infla-

sjonsmål. Overgangen fra 1990-

tallets pengepolitiske regime 

var en realitet allerede ved 

Gjedrems første årstale i 1999, 

der han informerte finansminis-

teren og partene i arbeidslivet 

om bankens nye disposisjoner. 

To år senere ble inflasjonsmålet 

formalisert, og kombinert med 

handlingsregelen og den nye 

budsjettreformen befestet dette 

pengepolitikkens og dermed 

også Norges Banks overordnede 

rolle i norsk økonomisk poli-

tikk.
Norges Bank har forvaltet det 

norske oljefondet siden oppret-

telsen på 1990-tallet. Under 

Svein Gjedrems styringstid har 

fondet vokst voldsomt. 

Markedsverdien av Statens 

pensjonsfond utland var ved 

årsskiftet 2640 milliarder 

kroner.

Norges Bank har blitt en av 

verdens største kapitalforval-

tere, med den makt og innfly-

telse det innebærer.

Lederen av denne mektige 

institusjonen skal altså byttes ut 

ved utgangen av dette året. Det 

er påfallende at det ikke er mer 

diskusjon om dette: både om 

hvem som skal velges, og hvilke 

egenskaper denne bør besitte.

Sjefskandidatene har som vist 

ofte blitt hentet fra det såkalte 

«nye jerntriangelet», SSB, 

Finansdepartementet eller 

Norges Bank. Her finnes det 

mange sterke navn også i dag:

�  Sittende visesentralbanksjef 

Jan Fredrik Qvigstad må defini-

tivt regnes som en kandidat.

�  SSB-direktør Øystein Olsen, 

ekspedisjonssjefene i Finansde-

partementet Morten Baltzersen, 

Martin Skancke eller Nina Bjer-

kedal må også tas med i bereg-

ningen.

Det finnes også eksempler på 

at man har hentet sjefer utenfra 

denne trekanten. Svein Øygard 

som inntil nylig var sentral-

banksjef på Island eller økono-

miprofessor Steinar Holden, 

som søkte stillingen som vise-

sentralbanksjef sist gang den 

var utlyst, kan være aktuelle.

Vi skal ikke her ta stilling til 

hvem som bør velges. Men vi 

spør: trenger man en adminis-

trator, en kapitalforvalter, en 

økonom eller politiker?

Og hva kan det nesten totale 

fraværet av oppmerksomhet 

rundt Svein Gjedrems 

kommende avgang og prosessen 

rundt ansettelse av hans etter-

følger skyldes? Har det med 

sentralbanksjefens tilbake-

trukne stilling å gjøre?

I motsetning til Hermod 

Skånland, som bygde seg opp en 

posisjon som en fremtredende 

offentlig person, har senere 

sentralbanksjefer ikke vært like 

synlige i offentligheten, og i 

større grad oppholdt seg bak 

marmorpalassets tykke vegger. 

Sett i forhold til sentralbank-

sjefens store innflytelse i dagens 

Norge er den øredøvende still-

heten rundt det kommende 

maktskiftet uheldig i et demo-

kratisk perspektiv. Det er all 

grunn til å ha en bred offentlig 

debatt om denne ansettelsen.
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kademikernes leder Curt 

A. Lier går i DN onsdag 

hardt ut mot NTL og 

hevder vi undervurderer våre 

lokale tillitsvalgte når vi går 

imot mer lokal lønnsdannelse i 

staten.

Dette er bare tøv, våre tillits-

valgte ønsker ikke mer lokal 

lønnsdannelse.

NTL vil at størstedelen av 

lønnsfastsettelsen skal skje i de 

sentrale forhandlingene der vi 

har streikerett. Vi vil at stør-

relsen på oppgjøret, det gene-

relle tillegget og innretningen 

på oppgjøret er kjent før urav-

stemningen blant våre 

medlemmer.

Når Akademikerne velger å gå 

til frontalangrep på NTL må det 

være fordi de mangler argu-

menter for at all lønnsdannelse 

skal skje lokalt.

Angrep er som kjent det beste 

INNLEGG

Lønnsop
pgjøret

statlige regnskap ført etter 

kontantprinsippet synlig-

gjøres verken kapitalslit 

(avskrivning av driftsmidler), 

eller unnlatt vedlikehold, skrev 

fagdirektør Harald Brandsås i 

Den norske revisorforening i 

sitt innlegg i DN 28. april. I et 

innlegg i samme avis avviser 

finansminister Sigbjørn 

Johnsen (Ap) alle forslag til 

budsjettreform.

Det er skremmende at Norges 

finansminister gir blaffen i å 

lytte til en økonomisk tung-

vekter som Harald Brandsås. Og 

det er et sykdomstegn for norsk 

økonomi at regjeringen ikke 

klarer å skille mellom forbruk 

og investeringer. Investeringer 

er ikke det samme som forbruk.  

Norge trenger en budsjettre-

form. I stedet for dagens utgifts-

baserte budsjettsystem må det 

innarbeides prinsipper som 

fører til at det kun er kostna-

dene som bokføres i det gjel-

dende år – ikke utgiften! 

Ulf Leirstein, 

stortingsrepresentant (Frp), 

nestleder i finanskomiteen

INNLEGG

Finans

et innlegg om Datalagrings-

direktivet 28. april skriver 

Røe Isaksen og Astrup at 

«hverken politi eller politikere 

har dokumentert på en tilfreds-

stillende måte at direktivet er 

nødvendig for å bekjempe 

alvorlig kriminalitet». Har de 

lest for eksempel Kripos’ 

INNLEGG

Datalagr
ing

av gode tester. 

eksempel på bakgrunn av etni-

sitet, alder og kjønn.

For meg virker det som et 

åpenbart generasjonsskille 

mellom dem som har levd av å 

tilby rekrutteringstjenester 

lenge, i 20 år eller mer, og de 

yngre. De yngre og kanskje mer 

formelt skolerte yrkesutøverne, 

er mer åpne for ny metodikk og 

kunnskap, mens de som har 

basert karriere på tidligere nett-

verk og egenutviklet metodikk, 

blir stående mer på sidelinjen. 

Rekruttering som fag består 

ikke bare av å kjenne de rette 

menneskene og plassere dem i 

de rette bedriftene.

Magefølelse og intuisjon blir 

ofte løftet frem som gode egen-

skaper hos erfarne og gode 

rekrutterere, men er dette påli-

telig metodikk? Er ikke dette i 

aller høyeste grad subjektive 

vurderinger gjort av enkeltindi-

vider? 

Intervjuet som metode, og da 

spesielt det ustrukturerte inter-

vjuet som er mest brukt ved 

rekruttering i Norge, har en 

tendens til å favorisere de utad-

vendte, personer som er flinke til 

å snakke for seg og presentere 

seg selv i et gunstig lys. Metoden 

går i disfavør av introverte eller 

beskjedne, som ikke klarer å få 

vist frem hva de faktisk kan.

Guri Larsen

de rette menneskene 

og plassere dem i de 

rette bedriftene

INNLEGG

Arbeidsl
iv

Flere metoder må benyttes 

samtidig, og metodene må hver 

for seg være pålitelige og rele-

vante. For eksempel et struktu-

rert intervju supplert med en 

god personlighetstest, en god 

iq-test eller ferdighetstest samt 

grundig referanseinnhenting.

Dersom jeg skulle velge bare 

ett supplement til intervjuet, 

ville jeg helt klart ha valgt en iq-

test. Iq-testen er dokumentert å 

være den mest treffsikre 

metoden.

Viktig ved valg av evnetester 

er at man ikke velger en test 

som måler spesifikke ferdig-

heter, med mindre akkurat 

disse ferdighetene er viktige i 

stillingen. I Adecco velger vi 

derfor vanligvis tester som 

måler mer generelle evner, ikke 

kunnskaper eller ferdigheter. 

Det kan man like gjerne lese ut 

av vitnemål og cv.

Guri Larsen, 

høringsuttalelse om saken? Den 

inneholder en kvantitativ 

undersøkelse som viser at 

trafikkdata utgjør viktige bevis 

for etterforskningen i ca. 80 

prosent av tilfellene hvor slike 

data innhentes.

Videre gjentar de argumentet 

om at «det som finnes av under-

søkelser om hva slik lagring vil 

medføre, fra tysk kriminalpoliti 

og fremstående tyske fors-

kningsinstitusjoner, tilsier at 

oppklaringsraten kan øke med 

mellom 0,002 og 0,006 

prosent.» Men det lave prosent-

tallet refererer til alle typer 

straffesaker, der størstedelen er 

mindre alvorlig vinningskrimi-

nalitet.

Det tyske Max Planck-insti-

tuttet for utenlandsk og inter-

nasjonal strafferett har under-

søkt politiets utbytte av 

trafikkdata, omtalt av Metode-

kontrollutvalget i NOU-en på 

side 117. Utvalget konkluderer 

med at «trafikkdata må antas å 

ha betydning i minimum 40 

prosent av de sakene de 

brukes», og at trafikkdata er 

særlig viktige i etterforskningen 

av organisert kriminalitet og 

narkotikakriminalitet.

Det gir ikke mening å 

sammenligne nytten av trafikk-

data med oppklaring av det 

totale antall straffesaker. En må 

sammenligne med oppklaring 

av den type kriminalitet de er 

tillatt eller ment brukt i etter-

forskningen av. Da treffer ikke 

0,002-argumentet.

Trond Eirik Schea, 

Økokrim-sjef
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Norge trenger en 

budsjettreform
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forskere som ikke har bundet 

seg opp til å sponse en bestemt 

test, eller som har sitt levebrød 

fra å være ekspert på iq-tester.

Steinar A. Hopland, senior 

partner i Hopland & Co as
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Lisbeth Normann

et pågår en debatt i DN 

om hva som er god 

ledelse av helsevesenet. 

Helseøkonom Jan Grund etter-

lyser «helsebyråkratene» mens 

legene Thomas Grünfeld og 

Klara P. hammerlund etterlyser 

fremsynte ledere.

Som tidligere leder ved 

sykehus og nå forbundsleder for 

mange organiserte sykepleie-

ledere, er min klare oppfatning 

at ledere i helseforetak må være 

fagpersoner. De må kunne 

fagspråket og forstå fagets 

kompleksitet. På den måten 

skaffer de seg den nødvendige 

legitimiteten slik at de kan styre 

og lede tunge fagprofesjoner og 

spesialister.

Å lede i sykehus er krevende, 

multiprofesjonelle organisa-

sjoner som de er. De kjenne-

tegnes av vanskelige prosesser, 

faglige, administrative og poli-

tiske. Det er nødvendig å forstå 

spillet, posisjonene og moti-

vene, og samtidig sikre pasien-

tene den beste kunnskapsba-

serte behandlingen for minst 

mulig penger. Man må ha evnen 

til å ta faglige avgjørelser raskt, 

ofte og velbegrunnet.

Ledere i sykehus må stå for de 

daglige (mange) prioriterin-

INNLEGG

Helse

gene, som politikeren ikke tar, 

og de må håndtere dilemmaene 

og spriket mellom realiteter og 

pasientenes ønsker og behov. 

Dette krever faglig dyktighet, 

ledelsesmessig erfaring og auto-

ritet.
Norsk helsesektor har de siste 

årene gjennomgått store omstil-

linger, og levert mange gode 

resultater. Vi har kuttet helse-

køen. Antall liggedøgn er redu-

sert. Underskuddene er blitt 

mindre. Korridorpasientene er 

så godt som borte. Alt dette har 

de som jobber der, og lederne, 

fått til, m
ed mindre bemanning 

og stadig økende krav fra eiere 

(myndigheter), pasienter, pårø-

rende og politikere om å levere 

kvalitet og flere tjenester. Man 

kan bare se på tall fra OECD for 

å danne seg et bilde over hvilke 

resultater spesialisthelsetje-

nesten i Norge har klart å 

levere.

Grünfeld og Hammerlund. 

skriver forøvrig at «Norge nå 

bruker cirka 12 prosent av bnp 

til helse». Ifølge den siste over-

sikten fra Kunnskapssenteret er 

tallet 8,9 prosent, altså midt på 

OECD-gjennomsnittet.

Da er det nærliggende spørs-

målet å stille til alle dem som 

kun skryter av det private 

næringsliv og deres ledere: 

Hvilken bedrift kan vise til en 

kundetilfredshet på 90 prosent 

slik norske sykehus kan? Ifølge 

Norsk Kundebarometer som 

offentliggjorde kundetilfredshet 

nå i april, kom Flytoget på topp 

med kundetilfredshet på 84,4 

prosent. NSB hadde en kunde-

tilfredshet på 59,9 prosent, 

mens Dagbladet havnet på 

bunn med 55,2 prosent – rett 

under McDonalds. 

Da er det interessant å merke 

seg at ledere i disse bedriftene 

har høyere status enn de som 

leder i helsetjenesten. For til 

tross for helseledernes ekstreme 

utfordringer, knappe ressurser, 

store omstillinger, men gode 

resultater på mange område og 

høy «kundetilfredshet», er det 

fortsatt slik at de er nederst på 

rangstigen, omdømmemessig, 

prestisjemessig, statusmessig og 

lønnsmessig! Dette er hverken 

rekrutterende eller motiverende 

eller til å forstå! 

En sykepleierleder på avde-

lingsnivå leder avdelinger på 

størrelse med en gjennom-

snittlig norsk bedrift. Fortsatt 

har jeg til gode å høre at disse 

kvinnene ses på som attraktive i 

styreverv i det private 

næringsliv. Hvorfor det?

Jeg påstår at årsaken til dette 

ligger i at «Gutteklubben Grei» 

ikke vet hvilken kompetanse og 

erfaring en leder på ulike nivå i 

helsesektoren representerer.

I en tid der kvinner skal inn i 

styrerommene, kan valgkomi-

teene bare komme til meg. Jeg 

skal uten å nøle nevne en rekke 

kvinner, og menn, med kompe-

tanse og erfaring som de fleste 

private virksomheter ikke bare 

vil ha nytte av, men også kan 

trenge.

Det sies at en god leder må ha 

følgende basiskvaliteter: en 

genuin interesse for området, 

samt et strategisk overblikk. 

Det mener jeg at våre ledere 

besitter. Det og langt mer!

�

kontroll på økonomien og for å 

få til den rasjonalisering som 

Stortinget var ute av stand til å 

vedta. For å få dette til trengs 

det et profesjonelt byråkrati 

som klarer å legge forholdene til 

rette for at helseforetakene får 

fortsette rasjonaliserings-

arbeidet som de har startet på. 

Samtidig må regjeringen og 

Stortinget sitte i førersetet og 

styre primært gjennom en klar 

nasjonal helseplan.

Jan Grund, professor og rektor 

ved Høgskolen i Akershus
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�  FEILSLÅTT? Kan det være 
at dagens samfunn er så 
komplisert at det ikke egent-
lig egner seg til å styres 
demokratisk? Her står stats-
minister Jens Stoltenberg på 
talerstolen i Stortinget. 
Foto: Mikaela Berg


