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Ingeniørene ble erstattet av 
økonomer, statsvitere og jurister da
Kinas partikongress utpekte landets
nye toppledelse forrige uke.

Kina avholder partikon-KKgress hvert femte år. ÅretsKKkongress var ekstra viktigKK
fordi en ny generasjon ledere
skulle ta over makten i Kina,
samtidig som Kina står overfor
store nasjonale og internasjo-
nale utfordringer. 

Årets Partikongress er det
minst dramatiske lederskifte i
Kina i moderne tid, til tross for
skandalen knyttet til Bo Xilais
fall tidligere i år. Det forrige
generasjonsskifte av ledere, i
2002, var første gang i Folke-
republikkens historie at et
lederskifte foregikk i fredelige
former. Med årets partikongress
har rammene for lederskifter i
Kina blitt ytterligere institusjo-
nalisert.

Xi Jinping ble som forventet
valgt til ny leder av Kinas 
kommunistparti. Han vil som 
følge av dette også bli valgt til 
Kinas nye president og stats-
leder på Folkekongressen i mars 
neste år. Det var knyttet mer 
usikkerhet til om Xi Jinping 
også ville få vervet som leder av 
Militærkommisjonen, eller om 
Hu Jintao ville forsøke å 
beholde denne stillingen slik 
Jiang Zemin gjorde det i 2002.

Det faktum at Xi Jinping alle-
rede nå tok over ledelsen også 
av Militærkommisjonen, tyder 
på at han har fått et sterkt 
mandat som leder.

Det legges likevel opp til et
konsensusbasert lederskap, 
men ved å redusere antall 
medlemmer av Politbyråets 
stående komité fra ni til syv 
medlemmer håper man å oppnå 
et mer slagkraftig Politbyrå. 

De øvrige medlemmene av 
Politbyråets stående komité – 
Kinas de facto regjering, er 57 
år gamle Li Keqiang, som i mars 
neste år mest trolig vil bli valgt 
til landets nye statsminister. Li 
har fungert som visestatsmi-
nister de siste fem årene, og er 
med sin mastergrad i jus og 
doktorgrad i økonomi fra Kinas 
mest velrenommerte univer-

sitet, Peking University, den
høyest utdannede leder i Kinas
moderne historie.

Rangert som nummer tre i 
Politbyrået er 66 år gamle Zhang
Dejiang, utdannet økonom fra 
Nord-Korea. Zhang forventes å 
bli leder av Folkekongressen, 
Kinas nasjonalforsamling.

De øvrige medlemmene er i
rangert rekkefølge Yu Zhengs-
heng, Liu Yunshan, Wang 
Qishan og Zhang Gaoli. 

Disse har alle lang erfaring
som ledere av Kinas større 
provinser. De er høyt utdannet, 
en bekreftelse på Kinas gradvis 
mer meritokratiske system, og 
mens det utgående lederskapet 
i all hovedsak var ingeniører, 

har økonomene, statsviterne og
juristene nå tatt over.

Men de har en overraskende 
høy snittalder på 62 år. Da Hu
Jintao, Wen Jiabao og den
fjerde generasjon ledere tok 
over makten i Kina i 2002, var
snittalderen på Politbyråets
stående komité 60 år. Fem av 
syv, alle unntatt Xi Jinping og Li
Keqiang, vil med andre ord
måtte gå av med pensjon ved
neste partikongress i 2017.

Xi Jinping vil derfor ha større 
anledning til å sette sitt preg på 
sammensetningen av neste
Politbyrå i 2017, og kandidatene
til de fremste postene finner vi i
det utvidede Politbyrå, som
består av 25 medlemmer. Her

finner vi blant annet Wang 
Yang, den fremoverlente parti-
sekretæren i Guangdong, og vi 
finner de to fremste represen-
tantene for Kinas såkalt sjette 
generasjon ledere, Hu Chunhua 
og Sun Zhengcai, begge født i 
1963.

Det vil ikke være noen sensa-
sjon om enten Hu eller Sun blir 
utpekt som Kinas nye leder i 
2022.

Det er de lange linjer og grad-
vise reformer som fortsatt 
legges til grunn for Kinas videre 
utvikling. Dette understrekes 
ved at «vitenskapelig utvikling» 
under partikongressen ble 
skrevet inn som offisiell ideologi 
i partiets konstitusjon, på 

DE NYE TOPPLEDERNE. 
Delegatene stemmer under
Kinas 18.  partikongress som 
ble avviklet forrige uke.  
Foto: Carlos Barria, Reuters/
NTB Scanpix
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Feil pris og dårlig service

Jeg sitter nå og venter på 
British Airways til London,
men jeg skulle egentlig

vært med et tidligere SAS-fly.
Slik gikk det ikke.

Dagens opplevelse bekrefter
hvorfor jeg nesten har sluttet å fly 
SAS, fra å tidligere være gullme-
dlem. Jeg har fortsatt 150–200
flyvninger per år, de fleste med 
BA, Norwegian, KLM og Ryanair.

Etter en noe forsinket reise
med tog til Gardermoen og
lengre tid enn ønsket i sikker-
hetskontrollen forsøkte jeg å 
ringe SAS for å gi beskjed om at
jeg var på vei til gate 53 noe
forsinket. Svaret jeg fikk fra 
sentralbordet, var at hun ikke
hadde noen telefonnummer til
gaten. Kunne hun koble meg til
noen på SAS Gardermoen som
muligens kunne gi en beskjed?
Nei, det kunne hun ikke.

Jeg måtte ringe et annet
nummer. Etter å ha ringt nytt

nummer, fikk jeg beskjed om at 
jeg måtte ringe sentralbordet. 
Forsøker på nytt flere ganger, 
uten hell. Etter cirka 20 minutter, 
fortsatt på vei til gaten, får jeg 
kontakt med en person som sier 
hun skal sjekke. Men dessverre, 
de har nå stengt gaten, så det er 
for sent. Altså 20–25 minutters 
forsøk på å gi beskjed og to 
minutter forsinkelse til gaten. 
Likevel mistet jeg flyet.

Dette er det fullt mulig å 
gjøre på alle andre selskaper – 
inklusive Ryanair. SAS-personen 

virket opprørt over at jeg i det 
hele tatt var frekk nok til å 
spørre om dette. Var jeg 
forsinket, var det mitt problem.

Jeg går da til billettkontoret
for å booke om til neste fly. Får 
da beskjed om de kun har 
«economy extra» ledig og at jeg 
må betale 3700 kroner ekstra 
for det. Dette er altfor mye, sier 
jeg. Svaret er at hvis jeg venter 
til siste fly, kan jeg komme på 
vanlig Economy for 2800.

Jeg takker nei og sier at jeg
heller undersøker hos BA. Her 

fikk jeg kjøpt «business class»-
billett med fri tilgang til lounge,
samt mat ombord og bedre
seter – til 1700 kroner altså 
under halvparten av SAS’ turist-
klasse, dessuten booket jeg tur/
retur, da jeg har en senere reise
som passet inn. Så jeg betalte
totalt 2600 tur/retur London
med BA, det vil si billigere en én
vei på turist med SAS.

Det er ikke rart det går dårlig
med SAS, med selskapets totalt
manglende markedstilpasning.
Hvem vil vel kjøpe restplasser to
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Spekters Lars Haukaas tyr til en høyst alternativ 
virkelighetsbeskrivelse når han skal forsvare at
medlems bedriften Posten setter arbeidsmiljø- og 
personvernlov til side, skriver Jan Olav Brekke, Stein
Stugu og Bitten Nordrik.

Haukaas og Spekters 
alternative virkelighet

IDN 16. november retter
administrerende direktør
Lars Haukaas i Spekter hard

kritikk mot arbeidstakerorgani-
sasjonen Lederne, kunnskaps-
senteret De Facto og Norsk 
Ledelsesbarometer (NL). Sist-
nevnte tar pulsen på 
medlemmer av Lederne, som i
hovedsak er mellomledere.

Mer enn noe er Haukaas’ 
utfall mot NL en illustrasjon på 
et av våre hovedpoeng; det
pågår en kamp om å definere
dagens arbeidsliv, dets utfor-
dringer og måter å forholde seg
til dem på. Norsk arbeidsliv har
mange «virkeligheter», og vi
finner at det kan være stor
avstand fra de delene som
fungerer best til de der proble-
mene er størst. Selv innenfor
samme bedrift er det ofte store
forskjeller.

Årsaken til at Haukaas og 
Spekter niholder på «sin virke-
lighet» selv etter 22. juli-
kommisjonens drepende karak-
teristikker av systemene
politiet og justismyndighetene
har styrt etter, kan vi bare
spekulere i. For oss kom imid-
lertid ikke konklusjonene som
noen overraskelse. Tvert imot
er de en logisk konsekvens av 
styringssystemene – som også 
anvendes i Posten. Tilsvarende
problemer som 22. juli-kommi-
sjonen beskriver, har vi i
mange år illustrert med funn
fra NL.

Dag Mejdell, administrerende 
direktør i Posten og styreleder i
Spekter bruker i DN 17. oktober
tall på medarbeidertilfredshet
når han argumenterer mot den
virkeligheten som beskrives i
NL. Hvis Haukaas er opptatt av 
metode, burde han se på 
hvordan disse medarbeider-
undersøkelsene er bygd opp og
brukes.

Når medarbeidere spørres om 
«alt i alt trives jeg i jobben
min», er vår erfaring at de fleste
gjør det, helt uavhengig av 
hvordan ledelsen fungerer.
Gode kolleger gjør at de fleste
trives, ofte nærmest uavhengig
av hva ledelsen gjør.

Svært mange av spørsmålene 
er laget slik at de tilslører
hvordan styringssystem
påvirker den daglige arbeids-
hverdag. Det er vel bare i direk-
tørers verden at en ikke «gjerne

vil fortsette å arbeide i 
selskapet». Det svarer en ikke 
nei til før konkrete alternativer
foreligger.

Postens undersøkelse er
konstruert på en måte som
gjør at ansvar for forhold som 
måtte være kritikkverdige, 
plasseres hos mellomledere, i 
stedet for der myndigheten 
faktisk ligger, i konsernets 
toppledelse. Kun ett spørsmål
går direkte på konsernle-
delsen. Men får konsernle-
delsen lave skår, erfarer
mellomledere at de også må 
stå til ansvar for det. Angivelig 
ligger da feilen i at mellomle-
deren «skyver ledelsen foran 
seg». 

Lederne har hatt og har flere
saker i Spekters medlemsbedrift 
Posten der ansatte har blitt
utsatt for usaklige prosesser
som er noe av det groveste vi 
har sett. Styringssystemet til 
Posten setter både arbeidsmiljø- 
og personvernloven til side.
Lydighet og frykt, i motsetning 
til Postens verdier om åpenhet, 
samhandling og redelighet, er 
det flere som forteller har blitt
styrende.

Enkelte personer som har
viet det meste av livet i
tjeneste for Posten, blir fjernet 
og forsøkt fjernet fra deres
stillinger ved bruk av metoder
og karaktergivning som fratar
dem både verdighet og
livsmot. 

Alle tilbakemeldinger både
Lederne og De Facto har fått 
etter at NL ble lagt fram, 
bekrefter at den virkeligheten
som De Facto beskriver har rele-
vans for mange i Posten,
adskillig flere enn de opprinne-
lige informantene. Selvfølgelig 

ikke for alle, men det har vi
heller aldri påstått.

Ledernes og De Factos moti-
vasjon med Norsk Ledelsesbaro-
meter har i fem år vært å belyse
og forsvare den norske arbeids-
livsmodellen. Norge har
oppnådd mye når det gjelder
ansattes rettigheter og
sam arbeidet mellom bedrift og
ansatt. Det er viktig for vår
konkurransekraft.

Likevel ser vi at styrings-
modeller med en dikterende
lederstil, uten plass til innspill
fra ansatte, har fått innpass i
norsk arbeidsliv. Det setter den
norske modellen under sterkt
press.

I tillegg erfarer vi, som Fafo, 
at «kunnskapen om ordningene
(lov- og avtaleverk) er så svak,
upresis og omtrentlig at det er
grunn til å stille spørsmål om
man vet hva det er man slutter
så massivt opp om» (NOU
2010:1, s. 115).

Oppslutning om den norske
modellen forutsetter et
minimum av vilje til å følge opp
det som er bestemt.

Når norsk arbeidsliv skal 
diskuteres, er det viktig at
alles arbeidshverdag blir en
del av diskusjonen. Dessverre
er det slik at Spekters glansbil-
deversjon ikke er dekkende for
hele virkeligheten. Lars
Haukaas’ versjon er mer egnet
til å tilsløre enkelte gruppers
virkelighet enn å skape en
åpen diskusjon om hvordan vi
skal ivareta og videreutvikle
det beste i den norske
modellen.

 Jan Olav Brekke, forbunds-
leder i Lederne, Stein Stugu og 
Bitten Nordrik i De Facto
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Har du noengang følt 
ubehaget det er å tale til en stor 
forsamling? En ny norskutviklet 
svettemåler gjør det mulig å sette tall 
på ubehaget.

Avslørt av svette

Alle svetter, men det AAkanskje ikke alle vet, er at AAvi har to typer svette, AA
nemlig fysisk og psykisk svette.

Den fysiske svetteproduk-
sjonen, som for eksempel kan gi 
fine ringer i underarmen på 
skjorta, lar seg langt på vei styre 
av hvor aktive vi er. Når kroppen 
blir for varm, produseres svette 
som igjen spres på hudover-
flaten og til slutt fordamper. 
Denne prosessen krever energi 
og dermed kjøles vi ned og 
kroppstemperaturen reguleres. 

Den psykiske svetten er 
vanskeligere å kontrollere, og 
dukker ofte opp når man minst 
ønsker det. Den forekommer 
først og fremst i håndflaten, der 
tettheten av svetteporer er mer 
enn dobbelt så høy som i under-
armen.

Den psykiske svetteaktiviteten 
kan være en tidlig indikasjon på 
stress eller lavt blodsukkernivå 
for diabetespasienter. Derfor vil 
det være svært nyttig å kunne 
registrere svetteaktiviteten i 
huden allerede på et tidlig 
stadium. Forskere ved Oslo 
universitetssykehus og Universi-
tetet i Oslo har utviklet en svet-
temåler som klarer nettopp 
dette ved å utnytte de elektriske 
egenskapene til huden vår.

Ved å sende en svak veksel-
strøm gjennom huden og bruke 
spesialtilpassede sensorer for 
avlesning av signalene som 
måles, er det mulig å måle kun 
på svetteporene og ikke all 
huden som ligger rundt dem. 

Svette inneholder salter og 
leder derfor elektrisk strøm 
godt, mye bedre enn resten av 
huden som omgir hver av 
porene. Dermed vil svetten 
dominere ledningsevnen vi 
måler og mengden – eller 
fyllingsgraden – i porene vil 
avgjøre måleresultatet. Mye 
svette i huden gir høye verdier, 
lite svette gir lave.

Svettemåleren kan registrere 
gen ndenne fyllingen nede i huden 

n kommer til allerede før svetten kommer til 

overflaten og dermed også før vi 
merker den.

Siden svettefyllingen styres av 
impulser fra sentralnervesys-
temet, kan målingene også gi et 
bilde på aktiviteten i den delen 
av hjernen som gjør oss klare for 
kamp eller flukt, også kalt stress.

For våre forfedre var det en 
fordel at hendene ble klamme 
ved en farlig situasjon, slik at de 
fikk bedre gripeevne og lettere 
kunne klatre opp i et tre. Svette-
reaksjonen henger igjen i dag, 
men oppleves neppe like 
hensiktsmessig. For noen er 
reaksjonen så sterk at det kan bli 
et psykososialt problem, og det 
finnes flere behandlingsmulig-
heter. Svettemåling kan hjelpe 
disse pasientene både ved diag-
nostisering og evaluering av 
behandlingen.

Testene som er utført med 
svettemåleren er lovende så 
langt. I en pilotstudie har 
forskere ved Oslo universitets-
sykehus brukt sensoren til å 
måle en sammenheng mellom 
svetting og kraftige blodsukker-
fall hos diabetespasienter. 
Forskerne vil nå gå videre med å 
prøve å utvikle en alarm som 
kan varsle pasientene om disse 
episodene før det blir kritisk.

Anvendelsen av svettemåleren 
er ikke bare rent medisinsk, men 
kanskje også innen idrett, der 
svetting, men også stress er et 
velkjent fenomen. 

For en utøver er det ofte 
kritisk å treffe riktig spennings-
nivå, og da kan målinger av den 
psykiske svetteaktiviteten være 
til hjelp. For å utføre målingen 
behøver man kun klistre noen 
små og enkle elektroder til 
huden. Måleresultatene over-
føres trådløst til en datamaskin 
som vurderer resultatet.

Selv enkel hoderegning, en 
skarp lyd eller tiltale fører til 
psykisk svetteproduksjon som 
gir utslag på svettemåleren. Så 
hva med å bruke den som en 
løgndetektor, tenker du kanskje? 
Tja, selv om svettemåleren regis-
trerer økt aktivitet i forbindelse 
med stress, er veien fortsatt lang 
før man sikkert kan skille 
mellom utslag som skyldes 
nervøsitet eller løgn.

En grunnleggende forståelse 
av hudens elektriske egenskaper 
ligger i bunnen for utviklingen 
av svettemåleren. Norske 
forskere har ligget i front i dette 
fagfeltet i 40 år, og nå starter 
høstingen av fruktene – den 
medisinske anvendelsen.

 Gorm Krogh Johnsen, post-
doktor ved IFE, og Christian 
Tronstad, forsker ved Medisinsk-
teknologisk Virksomhetsområde, 

d OslOslo Sykehusservice ved Oslo 
ersitetssykehusersitetssykehusunun

E-helse på vei

Knapt noen samfunns-KKsektor har så mye å hente KKfra moderne informa-KK
sjonsteknologi (ikt) som helse-
sektoren. Mange innlegg i DN 
viser både engasjement og 
sterke syn om veien videre. Det 
er 17.000 små og store virksom-
heter i helsesektoren, de fleste 
har investert mye i ikt, men de 
er ikke kommet like langt. De 
strategiske valgene vi tar nå blir 
viktige. 

Visjonen er klar: Innbyggerne 
skal ha tilgang på digitale 
tjenester, og helsepersonell må 
få tilgang til nødvendig infor-
masjon og kunnskap når de 
trenger det. Informasjon må 
følge pasienten.

Vi er i rute med mye: 
E-resept, eID og Helsenorge.no, 
og vi har en strategi for tilgang 
til journaldata. Store deler av 
helsesektoren bruker elektro-
niske pasientjournaler til doku-
mentasjon, kommunikasjon og 
resepter. Hver dag sendes og 
mottas over 500.000 henvis-
ninger, epikriser og laboratorie-
meldinger elektronisk.

Alle kommuner skal være i 
gang med elektronisk meldings-
utveksling med sykehus og fast-
leger i løpet av 2014. Det vil 
spare tid og bedre dokumenta-
sjonen. 

Halvparten av alle resepter 
går nå elektronisk, og løsningen 
skal tas i bruk av alle fastleger 
og apotek i løpet av 2013. Så 
følger sykehusene. Haukeland 
Universitetssykehus er første 
sykehus med e-resept, vi vil at 
alle sykehus skal gjøre det 
samme fra 2015.

Vi har etablert en solid 
«grunnmur» for elektronisk 
samhandling gjennom helse-
nettet. EU-undersøkelser viser 
at Norge ligger helt i toppen i 
bruk av elektronisk pasient-
journal og kommunikasjon med 
legekontor. Det er bra. Men vi 
må bli bedre på integrasjon og 
kommunikasjon innen og 
mellom sykehus, og på tjenester 
direkte ut til pasientene.

Nasjonal kjernejournal skal 
bedre pasientsikkerheten 
gjennom rask nasjonal tilgang til 
legemiddelopplysninger, aller-
gier og annen kritisk informa-
sjon. Trondheim skal teste ut 
kjernejournal fra neste år.

Nasjonal helseportal, 
Helsenorge.no, ble etablert i 2011 
og inneholder mye informasjon 
om helse, sykdom, behandling, 
kvalitetsindikatorer og rettig-
heter. Tjenesten utvikles og vil 
tilby flere tjenester og bedre 
funksjonalitet til innbyggerne.

Helsepersonell må ha tilgang 
til nødvendige pasientopplys-
ninger som henvisninger, 
epikriser, legemiddelbruk, prøve-
svar, røntgenbilder og så videre. 
Pasienter skal slippe å gjenta 

en hverinformasjonen hver gang de er i 
g omsorgs-kontakt medkontakt med

tjenesten. Vi vil at informa-
sjonen kan følge pasienten 
gjennom hele behandlingsfor-
løpet. For å få til det, gjen-
nomgår vi nå lovverket. Helsere-
gisterloven må legge til rette for 
samhandlingen mellom helse-
personell, der pasienten settes i 
fokus.

I dag har pasienter og brukere 
rett til innsyn i egen journal. 
Men det skjer gjennom papirut-
skrifter. Det skal kunne skje på 
nett. 

Det uroer meg at pasientopp-
lysninger i dag flyter rundt. En 
elektronisk samling vil bedre
personvernet, sikkerheten og 
tilgjengeligheten. Mange 
sykehus, tannleger, fysiotera-
peuter, psykologer, 429 
kommuner, 2000 legekontor skal 
«kobles» sammen. 

Hvordan skal vi få alle disse 
systemene til å snakke sammen?

Det er to ytterpunkter: Å 
tvinge alle inn på samme vei, 
eller å la tusen blomster blom-
stre. Begge er dårlige.

De nasjonale ambisjonene må 
ta utgangspunkt i dagens virke-
lighet etter mange år med 
manglende nasjonal styring. Så 
må vi stille krav til standardise-
ring og felles hovedsystemer.

Personvern er et grunnleg-
gende spørsmål som følger alt 
arbeid med it og digitalisering. 
Vi kan ikke risikere enkeltperso-
ners mest sårbare opplysninger 
på avveie. Realiteten er at et mer 
digitalt helsevesen vil være langt 
sikrere enn de gamle papirjour-
nalene.

 Jonas Gahr Støre (Ap), helse- 
og omsorgsminister
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De Facto og Lederne bruker 
tvilsomme metoder og tegner et
huttetubilde av norsk arbeidsliv. 
«Norsk Ledelsesbarometer» er bare 
en medlemsundersøkelse blant fagfo-
reningsmedlemmer, skriver Lars 
H k  i Arbeidsgiverforeningen 

Factos 
kkheter

Fagforeningen Lederne 
presenterte nylig sammen 
med De Facto (Kunn-

skapssenter for fagorganiserte) 
det såkalte Norsk Ledelsesbaro-
meter, og kom da med 
påstander som har mer rot i 
Ledernes og De Factos interesser 
enn å speile forholdene i norsk 
arbeidsliv.

Det man ut fra navnet på baro-
meteret skulle tro er en undersø-
kelse blant et representativt 
utvalg norske ledere, er uteluk-
kende basert på svar fra 
medlemmene i fagforeningen 
Lederne.

Både i DN og fra diverse taler-
stoler fortsetter Stein Stugu og 
Bitten Nordrik fra De Facto å 
plante sine frekkheter ut fra 
«plukk det som passer»-prin-
sippet.

Lederne/De Facto hevder at 
det nå skjer en ukritisk adopsjon 
av amerikanske human 
resource-modeller, såkalt hard 
HR, og at dette vil gå kraftig 
utover bedriftsdemokratiet. 
Videre skal det være en overhen-
gende fare for at den norske 
ledelses – og samarbeidsmo-
dellen om noen år ville være 
borte og erstattes av den harde 
amerikanske modellen.

Dette er en historieløs og 
fordreid virkelighetsbeskrivelse.

Norske ledelses- og personal-
modeller har gjennom de siste 
50 årene blitt utviklet med 
bidrag fra en rekke kilder og 
gjennom ulike utviklingstrinn. 
Impulser fra amerikanske ledel-
sesmodeller og personaladminis-
trative metoder kom til Norge 
allerede som et ledd i Marshall-
programmet etter Andre 
verdenskrig.

Enda viktigere var hovedav-
talen mellom LO og NAF fra 
1935 som representerte et solid 
fundament for to- og trepartsfor-
holdet i norsk arbeidsliv. Videre 
kom vektlegging av arbeidsmiljø 
og -organisering til uttrykk blant 
annet i arbeidsmiljølovens para-
graf 12 i 1977.

Da virksomhetene ble stadig 
er mer kompetanseintensive utover 

på 1990-tallet, ble det behov for 
å knytte personalarbeidet til 
organisasjonens strategier, 
såkalt strategisk personalledelse. 
Gjennom trepartssamarbeidet er 
det i moderne tid også innført en 
rekke sosiale reformer på 
områder som arbeidstid, 
arbeidsmiljø, sykelønn, svanger-
skapspermisjon, rett til fri ved 
barns sykdom, ferie, fagopplæ-
ring, afp og obligatorisk tjeneste-
pensjon som forvaltes i virksom-
hetene av linjeledere og 
HR-funksjon i samarbeid med 

tillitsvalgte.
Påstanden om at det som 

skjer går hardt utover bedrifts-
demokratiet i Norge, kan lett 
tilbakevises gjennom Fafos 
omfattende rapport «Bedrifts-
demokratiets tilstand», som 
tegner et solid bilde av bedrifts-
demokratiets funksjon i dagens 
arbeidsliv.

På tilsvarende måte beskriver 
tilstandsrapporten i regjerin-
gens stortingsmelding om 
arbeidsforhold fra ifjor at 
arbeidsforholdene er gode for 

det store flertallet og jevnt over 
bedre enn i andre land. 
Meldingen viser også at det er 
oppnådd en ytterligere forbe-
dring av arbeidsmiljøet og 
arbeidsvilkårene i de senere år.

At De Facto og Lederne alli-
kevel klarer å tegne et huttetu-
bilde av norsk arbeidsliv, har 
sammenheng med deres tvil-
somme metodebruk. At de årlig 
resirkulerer denne argumenta-
sjonen i forbindelse med frem-
leggelsen av medlemsbarome-
teret, gjør den heller ikke mer 
sannferdig. 
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Dette er en for-
dreid virkelig-

hetsbeskrivelse
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Å kalle det Norsk Ledelsesba-
rometer når dette er en ren 
medlemsundersøkelse blant 
fagforeningsmedlemmer, taler 
for seg selv, og på flere områder 
er metodebruken rufsete.

Den mest tvilsomme metode-
bruken finner vi imidlertid i det 
såkalte «Case: Posten Norge» 
hvor De Facto har intervjuet 
em ledere (trolig medlemem ledere (trolig medlemmer 

– det er ikke redegjort for 
utvalgskriterier) og fem 
postbud. De Facto mener tyde-
ligvis dette er dekkende utvalg 
for en bedrift som har i under-
kant av 20.000 medarbeidere, 
og de koker opp en beskrivelse 
på 30 sider av «hvordan ting 
er».

De Facto har her en frekk 
metodisk tilnærmmetodisk tilnærming. De kaller 

det en analytisk generalisering 
og henviser til en nestor 
innenfor kvalitativ metode, 
Steinar Kvale, som sikkert ville 
ha mislikt å bli brukt på denne 
måten.

Det er legitimt at De Facto 
beskriver seg som et kunn-
skapssenter for fagorganiserte, 
mmen da må de også tydeligere 

degjdegjøre for hvilke forutset-

ninger de legger til grunn i 
undersøkelser som Ledernes 
medlemsbarometer og ikke gi 
skinn av at dette er faglig og 
metodisk balansert dokumenta-
sjon. 

 Lars Haukaas, administre-
rende direktør, Arbeidsgiverfo-
reningen Spereningen Spekter

FORDREID
VIRKELIGHET.
Lars Haukaas i
Spekter.

I RUTE MED
MYE. Helsemi-
nister Jonas
Gahr Støre (Ap).
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Vi har kommet til 2012,VVmen likevel drives helse-VVvesenet slik:VV
Gammeldags diskett brukes 

ved utsendelse av fastlegelister.
Nav sender alt på papir til 

legene.
Leger har ikke oversikt over 

alle pasientens vaksiner, og
helseportalen HelseNorge.no
kan heller ikke gi det.

Hver dag fører mangelfulle
adresseregister til at medisinske
dokumenter sendes til feil
mottager

Leger må bru
sitte i telefonkø 
sammen når pas
det.

Hvorfor?
Vi mangler nø

verktøy.
Leverandøren

niske pasientjou
helsetjenesten u
er små virksomh
økonomi og beg
klermiljøer. Den
som kjenner vår
meget godt burd
lert til kraft og i
regjeringen, me
blitt utarmet gje
årene. Det norsk
og myndigheten
funksjonalitet vi
uten kostnader f
lige.

Staten har i pr
til egne myndigh
ikke å bestille – 
nasjonalt viktig 

I stedet for å b
å lage nødvendi
har man brukt d
byråkratiet og p
institusjoner me
antall ansatte so
annet enn rappo

Dette byråkra
ikke ferdig med 
bestemt tidliger
kommer nye pol
beslutningstage
videre med nye 

Hvis helse- og
nister Jonas Gah
sine rådgivere o
verktøy er på pla
kanskje si ja. Hv
som skal bruke d
imidlertid svare
går ut over liv og
ikke har gitt EPJ
tilstrekkelig ress
alt nødvendig ve
beskrevet i nasjo

Derimot går m
nejournal og hel
ikke vil vekke en
fungere før grun
gjort ferdig i eks
troniske pasient
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It-sommel på helsen løs
Norge har de siste 10–15 årene forsøkt å satse på ikt i helsevesenet – uten å få forventede

resultater for pasientene. Dette går daglig ut over liv og helse, skriver fastlege Regin Hjertholm. 

 IKT-SATSING. I helse-
vesenet har de forventede
resultatene for pasientene
uteblitt. Her fra sykehuset i 
Fredrikstad.  
Foto: Simen Grytøyr

INNLEGG
Helse

DN 3DN 3

RUFSETE METODE. Å 
kalle det Norsk Ledelsesba-
rometer når dette er en ren
medlemsundersøkelse blant
fagforeningsmedlemmer,
taler for seg selv, og på flere
områder er metodebruken
rufsete, skriver artikkelfor-
fatteren. Foto: Colourbox

Teknologi: Dagens Næringslivs   
teknologispalte bringer nyheter og 
innsikt om forskning og ingeniørkunst.
Fagfolk inviteres til å sende inn bidrag. 

Adresse: debatt@dn.no
Tekstlengde 4000 tegn 
(inkludert mellomrom)

toppen av Marxist-Leninisme,
Mao Zedongs tanker, Deng
Xiaopings teori og De tre repre-
sentasjoner, Jiang Zemins
bidrag som åpner for at
næringslivsledere kan bli
medlem av kommunistpartiet.

Disse ideologiene utgjør i sum
Kinas offisielle politiske
doktrine, bedre kjent som «Sosi-
alisme med kinesiske særtrekk».
Men misforstå ikke, de markeds-
økonomiske reformene kommer
til å bli videreført.

Xi Jinping og hans støttespil-
lere står overfor langt større
utfordringer enn hva Hu Jintao
og Wen Jiabao gjorde for et tiår
siden. Korrupsjon ligger der
som en konstant utfordring,

som den gjør i de fleste land i
overgang fra plan- til markeds-
økonomi.

Den største utfordringen blir
å utforme en ny økonomisk 
modell basert på konsum, 
velferd, grønn økonomi og inno-
vasjon innen den gamle 
modellen slutter å levere høy 
vekst og nye arbeidsplasser.

I tillegg må Xi Jinping
forvalte Kinas nye muskler og 
økte innflytelse på den interna-
sjonale arena på en forsvarlig 
og friksjonsfri måte.   

 Jo Inge Bekkevold, leder for 
Senter for asiatiske sikkerhets-
studier ved Institutt for 
forsvarsstudier

timer før avgang til nesten 4000
eller 6000 kroner med SAS når
BA selger tilsvarende til en tred-
jedel av SAS-prisen?

Lenge leve de internasjonale
konkurrenter som skjønner
hvordan en skal konkurrere og
ikke minst prise produktene når
de skal håndtere passasjerer som
har mistet et fly. Det er neppe få 
millioner i inntekt SAS taper
årlig på grunn av manglende
pristilpasning i tilfeller som mitt.

Svein-Erik Nilsen
LÆRDOM. SAS bør lære av konkur-
rentene, skriver artikkelforfatteren.

Flagger  
ikke ut
NESTE SIDE


