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LEDER

Fortsatt forvirring og frustrasjon rundt
avtalespesialisthjemler ved avgang

I

forkant av Helse Sør-Øst RHF sitt styremøte den
14.06.2018, så var det flere avtalespesialister som
hadde forventninger til at det ville komme en avklaring
om hva som vil skje med deres hjemler, når det skal søkes
om senior-junior ved avgang. Det hersker fortsatt usikker
het rundt dette temaet til de det berører, og fører forståelig
nok en god del frustrasjon og irritasjon. Når man leser
saksfremlegget som kom i forkant av styremøtet, så er det
ikke mye som tyder på at det tenkes å avvike i nevneverdig
grad i fra de anbefalinger som tidligere er gjort.
Det åpnes for at flere legespesialiteter kan søke om avtale
spesialisthjemler innen smertemedisin, da behandlingen
ikke lengere skal forbeholdes anestesileger. Flere avtale
spesialister stiller seg spørrende til Helse Sør-Øst sine
anbefalinger, og det er knyttet stor frustrasjon til at enkelte
smerteklinikker står i fare for å bli nedlagt som en direkte
følge av disse anbefalingene, og ikke minst at dette vil gå
utover en stor og ressurssvak pasientgruppene i samfunnet.
Det kommer noe tvetydig frem av saksfremlegget, som er
gjengitt i sin helhet i dette nummeret, at ortopedi skal ut
fases fra avtalespesialistordningen ved at hjemlene om
disponeres til avtaler innen fysikalsk medisin. Der det står
at; «Utviklingen innen muskel- og skjelettsykdommer går
mer i retning av konservativ behandling og det kan være
relevant å omdisponere avtaler innen ortopedi til avtaler
innen fysikalsk medisin og rehabilitering». I det samme
saksfremlegget står også at Helse Sør-Øst foreslår følgende
overordnede føringer for ortopedihjemler; «Antall driftsavtaler
innen fysikalsk medisin og rehabilitering i avtalepraksis økes,
gjennom nye avtaler eller gjennom omdisponering av hjemler
ved naturlig avgang innen ortopedi».
Det kan virke som om Helse Sør-Øst holder døren på
gløtt for ortopedene ved å skrive at antall driftsavtaler i
avtalepraksis økes gjennom nye avtaler, men det forståelig
at avtalespesialister tolker dette som at deres hjemler
blir utfaset ved avgang, spesielt med tanke på at enkelte
ortopeder allerede har fått avslag på sin søknad om
senior-junior, med nettopp den begrunnelse at ortopedi
skal utfases fra avtalespesialistordningen.
Norsk Ortopedisk Forening kom i forkant av Helse Sør-Øst
sitt styremøte med en skriftlig uttalelse, som også er gjengitt
i sin helhet i dette nummeret, angående den regionale
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Det er forståelig at avtale
spesialister tolker dette som at
deres hjemler blir utfaset ved av
gang, spesielt med tanke på at
enkelte ortopeder allerede har
fått avslag på sin søknad om
senior-junior-avtale.
planen for avtalespesialistområdet. De stiller seg undrende
til flere av påstandene i den regionale planen, og de
begrunner hvorfor med flere faglige synspunkter.
Hvordan helsebehovene til en befolkning i vekst og med
en økt levealder skal dekkes hvis avtalespesialistene innen
ortopedi forsvinner, bekymrer ortoped Trygve Kase. Han
forteller det gir ingen mening at Helse Sør-Øst ønsker
å omgjøre ortopedihjemlene til fysikalsk medisin. Dette
begrunner han blant annet ved å påpeke at hos hele nitti
prosent av de som mottar ortopediske konsultasjoner
hos avtalespesialister, så er det snakk om diagnostikk og
oppstart av konservativ behandling, ikke kirurgi!
Men alt er ikke bare mørkt og trist. Det ser nå ut som om
alt ligger til rette for at LIS-utdanning i avtalepraksis blir
en realitet. Dette er en ny forsøksordning som åpner for
at helseforetakene kan benytte avtalespesialister for å
sikre at læringsmålene til lege i spesialisering blir oppfylt.
Prosjektgruppen har ferdigarbeidet rammebetingelsene
og en økonomisk modell, og jobben skal nå konkretiseres
i helseforetakene i løpet av høsten og vinteren. Ellers
så kan Legekunsten i
dette nummeret blant
annet by på gode tips
til både sommermat og
sommerlesning.
God sommer til alle!

Rune Geisnes
Ansvarlig redaktør

PSL LEDER

KJÆRE KOLLEGER!

S

ommeren har startet, og med den også tarifforhand
lingene! Det har vært spesielt krevende forhandlinger
i år. Avtalespesialistene forhandler som alltid sammen
med fastlegene. I år er det fastlegene som må prioriteres.
Det er en konsekvens av krisen i fastlegeordningen og
behovet for et løft for å redde ordningen. PSL stiller seg
solidarisk med Allmennlegeforeningen i dette kravet.
I skrivende stund har vi enda ikke blitt enige om den
økonomiske rammen i oppgjøret. Det er uvanlig at det ikke
er enighet mellom partene på dette tidspunktet i prosessen.
Det er også usikkert om partene oppnår enighet før 1.juli.
Dette betyr i så fall at takstene inntil videre vil være uendret.
Dere vil få mer informasjon etter hvert!
Forslag til ny regional plan for Helse Sør-Øst har vært
en arbeidskrevende prosess, også for PSL og de avtale
spesialistene som forslaget vil ramme. Jus og arbeidslivs
avdelingen i Legeforeningen har vært viktige støttespillere,
det samme har fastlegene. Styremøtet i Helse Sør-Øst
i juni konkluderte med at formuleringene om utfasing av
hjemler vil stå ved lag. Styrevedtaket ble imidlertid justert
slik at det ble presisert at det totale antallet hjemler skal
trappes opp. Helse Sør-Øst viser til rapporten fra Riks
revisjonen i 2015 der det understrekes at omdisponering
av hjemler er et viktig hjelpemiddel. Dette skal blant annet
brukes for å imøtekomme fremtidige endringer i befolk
ningssammensetning og behandlingsbehov. For den
enkelte avtalespesialist betyr dette imidlertid mindre grad
av forutsigbarhet . Det har også blitt signalisert at dette er
et verktøy som RHFene vil kunne bruke uansett spesialitet.
Det er de faglige og økonomiske vurderingene ved tidspunkt
for avgang/opphør av avtalehjemmel som er avgjørende.
Vurderingene gjøres i forhold til om det er større behov for et
annet fagområde i den aktuelle hjemmelen.
Dette er en sak som PSL kommer til å jobbe videre med! Vi
ønsker forutsigbarhet og trygghet for våre medlemmer!
Prosjektgruppen som har jobbet med LIS i avtalepraksis har
fått på plass en økonomisk modell og en avtalemal. Det er
viktig at HFene etter hvert får informasjon om dette. Det kan
bli en god ordning for LISene som i enkelte fagområder, som
for eksempel hudsykdommer og øyesykdommer, kan ha
problemer med å nå læringsmålene. PSL håper at mange
avtalespesialister vil være en del av denne ordningen.
På møtet mellom RHFene og Legeforeningen i juni var
også samarbeidsavtalene et tema. De fleste HFene har nå

samarbeidsavtaler med flere avtalespesialister. I løpet av
september skal de fleste ha avtaler på plass. Minner om at
dere også kan ta initiativ til dette.
Noen avtalespesialister har praksis sammen med private
spesialister, eller har selv privat praksis ved siden av
avtalepraksis. Det er et krav om at det skal være et tydelig
skille, men formelle retningslinjer har ikke vært på plass.
Helse Sør-Øst har utarbeidet et forslag til dette. Det foreslås
blant annet forskjellige journalsystemer og lokaler, tydelig
skilting, ulikt utstyr osv. Legeforeningen vil vurdere og
eventuelt gi innspill til å justere forslaget i samarbeid med
Helse Sør-Øst.
I møtet med RHFene ble det også diskutert bruk av vikarer.
RHFene bruker rammeavtalen i forhold til å godkjenne
vikarbruk. Det skal imidlertid også gjøres en skjønnsmessig
vurdering. Alvorlig sykdom hos hjemmelsinnehaver er et
eksempel da perioden for vikar har blitt utvidet utover det
opprinnelig godkjente.
Det arbeides også med retningslinjer ved plutselig avgang
eller bortgang av avtalespesialist i forhold til videre drift av
hjemmelen i en overgangsfase.
Forskning er viktig, også for avtalespesialister. Forholdene
må imidlertid legges til rette for å rekruttere. Dette vil bli
et eget tema i kommende møter med RHFene. Der vil
også rammeavtalen bli diskutert. Det er foreløpig enighet
om at den ikke skal reforhandles slik den foreligger nå .
Det er imidlertid mulig at enkelte punkter skal utdypes, for
eksempel i form av protokolltilførsler.
Det er mye på gang som involverer avtalespesialister, og
det er flott at så mange av dere er engasjerte. Fortsett
med det! Meld inn aktuelle saker som vi kan jobbe med i
foreningen eller skrive om i Legekunsten.
Håper å se så mange som mulig av dere på administra
sjonskurset og årsmøtet 30.08 – 01.09 ! Fagutvalget har
gjort en god jobb med et svært godt program som blant
annet inneholder foredrag om digitale
hjelpemidler, kommunikasjon, jazz,
etikk, tilsynssaker og takstkurs.
Med ønske om en god sommer til
dere alle!
Frøydis Olafsen
Leder i PSL

AVTALESPESIALIST OG FORSK
Det er få leger i avtalepraksis som forsker. Øyelege Jan Askvik
er en av de få som forsker i tillegg til og drive egen praksis, og
han anbefaler sine kollegaer å gjøre det samme.

TEKST: RUNE GEISNES. FOTO: PRIVAT.

Jeg startet bredt og begynt med en
populasjonsstudie, samt en videre studie
med de som fikk påvist trange kammer
vinkler med og uten glaukom. Bakgrunnen
for forskingen er at jeg bestandig har hatt en
interesse for trangvinkelglaukom, som er en
undergruppe av glaukom, og som er antatt å
være ekstrem sjelden. Det var litt tilfeldig at
jeg begynte å forske på dette, men så har det
blitt en livsstil med årene, sier Askvik.

UNDERDIAGNOSTISERT OVER TID
Han oppdaget å diagnostisere trangvinkel
glaukom oftere enn andre kollegaer, og
derav ble hypotesen i forskningen hans at
den forekommer hyppigere enn tidligere
antatt. Han mener det er en undergruppe
som er i mindre grad dokumentert, både
internasjonalt og her til lands, og at de
diagnostiske kriterier har vært for dårlige.
Studien har et omfang på størrelse med det
et universitet kunne ha driftet, men har har
valgt og utføre den selv.
- Ut i fra mine observasjoner så har
denne undergruppen vært underdiagnostisert
over tid. I oppstarten trodde jeg dette kun
var lokalt, men jeg så tidlig en generell ten
dens både på landsbasis og utenfor Norge.
Interessen for sykdommen er nok generelt
lav innen fagmiljøet i hele den vestlige
verden. Det handler nok mye om en kultur
som er basert på etablerte kjensgjerninger
som muligens ikke er holdbare, sier Askvik.
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FÆRRE FRIVILLIGE
- Det er langvarig studie, og jeg håper å
kunne dokumenter at prevalensen er vanligere
enn det som tidligere er dokumentert. Jeg
nærmer meg tre tusen tilfeldige utvalgte
personer på over 40 år som er undersøkt, og
har funnet en forekomst på 0,5 prosent. Det
høres ikke så mye ut, men det er vesentlig
mer enn det som tidligere er dokumentert, sier
Askvik.
Studien som begynte i 2012 har tatt vesentlig
legere tid enn han hadde forventet. Målet er å
avslutte forskningen når mellom fire- og fire
og et halvt tusen personer har blitt undersøkt.
Han forklarer at en av årsakene til at ting tar
tid er tilgang på pasienter som melder seg
frivillig til å delta.
- Folk er blitt mer opptatte i hverdagen
sin enn for bare ti- til tjue år siden. Tidligere
var det lettere å få personer til å delta på
forskningsstudier, men i dag kan det nok
oppleves som enda en belastning i en travel
hverdag, så arbeidet med å få pasienter til å
delta har blitt mer krevende, sier Askvik.

MANGELFULL FORSKNING
Avstanden mellom regnbuehinnen og horn
hinnen minsker med alderen. Blir det kontakt
mellom disse, øker trykket på øyet grunnet
manglende sirkulasjon. Trykket kan variere
i henhold til pupillstørrelse. Ved måling kan
trykket tilsynelatende være tilnærmet normalt,
men så bli forhøyet på et tidspunkt senere
samme dag.

Øyelege Jan Askvik diagnostisere trangvinkelglaukom oftere enn
andre kollegaer, og derav ble hypotesen i forskningen hans at den
forekommer hyppigere enn tidligere antatt. Tidligere studier har
vist at undersøkelsen som avdekker trangvinkelglaukom utføres alt
for sjeldent.

- Studier har vist at undersøkelsen som
avdekker trangvinkelglaukom utføres alt
for sjeldent, om dette skyldes manglende
interesse eller noe annet vet jeg ikke. Dette er
en noe jeg vil sette søkelyset på, og er en av
årsakene til min forskning. Det foreligger lite
forskning på dette i den vestlige verden, men
er vesentlig vanligere i sørøst Asia. Tidligere
forskning sier at forekomsten av sykdommen
er antatt å være sjeldnere hos europeere.
De diagnostiske metodene har blitt bedre,
men da må de benyttes på riktig måte for å
avdekke denne undergruppen av sykdommer,
sier Askvik.
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ER ER INGEN MOTSETNING
AVTALESPESIALISTER SITTER PÅ EN
GULLGRUVE
Han nevner økonomi som den største for
skjellen mellom den offentlige forskningen, og
det å bedrive forskning som avtalespesialist.
Man blir ikke likestilt med de som har et
forskningsprosjekt som drives fra et universitet,
og som er knyttet opp til en avdeling.
- Man er nødt til å være litt idealis
tisk, og man må være forberedt på å bruke
av egne midler hvis man forsker i privat
praksis. Det koster både tid og penger, men
det er lyspunkt. Jeg har mottatt økonomisk
støtte fra PSL to ganger, jeg fått forskningen
godkjent i Forskningsrådet til å bli omfattet av
SkatteFUNN, som stimulerer og oppfordrer
til forskning i det private næringsliv, også har
jeg fått støtte fra Glaukomforskningstiftelsen,
sier Askvik.
- Jeg vil anbefale langt flere avtalespesia
lister å begynne med forskning. Vi sitter jo på
en gullgruve når det gjelder informasjon og
data i privatpraksis med tanke på hvor mange
pasienter vi har tilgang til igjennom systemet.
Det dreier seg om å systematisere, og jeg tror
det er mange leger der ute som har en eller
annen hypotese enn det majoriteten har i for
hold til flere faglige synspunkter. Man må få
tilgang til gode veiledere, og man må bruke
tid på å lage en god forskningsprotokoll.

UTRADISJONELL STØTTE
Han påpeker at man kan få forskningsstøtte
via utradisjonelle kanaler, men man må ha
relevant forskning å vise til. To av hans
veiledere er professor Høvding ved Hauke
land Universitetssykehus, og professor Paul
Foster ved UCL, Intitute of Epidemiological
Ophthalmology. Universitetet i London har
sponset Aksvik sin forskning med nitti tusen
pund for å sikre seg tilgang til hans database
når den er ferdig, slik at de kan nyttiggjøre

Jeg vil anbefale langt flere avtalespesialister å
begynne med forskning. Vi sitter jo på en gullgruve
når det gjelder informasjon og data i privatpraksis
med tanke på hvor mange pasienter vi har tilgang til
igjennom systemet

seg forskningen i arbeidet med å produsere
doktorgrader ved universitetet.

har så stor interesse for. Rent økonomisk
så kommer jeg aldri til å gå i pluss med
forskningsarbeidet, men vi har alle
hobbyer som kan koste dyrt. Interessen- og
forskningen min kommer nok til å vare livet
ut når det gjelder denne sykdommen, også
kan det hende det blir en doktorgrad ut av
arbeidet som jeg kan ha glede av når jeg blir
pensjonist, sier Askvik.

- Dette er en vinn-vinn situasjon.
Databasen blir så omfattende at jeg aldri
vil klare å analysere alt selv. Dessuten
blir det hyggelig å kunne samarbeide med
doktorgradskandidater ved Morfields Eye
Hospital i London på et område som jeg

Klinikk Røa har ledige
kontorer for 2 spesialister
Røa er et trafikknutepunkt på Oslo Vest hvor Samfunnshus Vest ligger 10 meter fra
T-banestasjon. Samfunnshus Vest profilerer seg bla. som helsehus med fastlegekontor,
fysioterapeuter, tannleger og spesialistklinikk. Det er trivelig nærområde med gode
parkeringsmuligheter rett utenfor eller i parkeringskjeller Røa Bad hvor det også er
treningsstudio og svømmeanlegg.
Vi holder til i underetasjen med 280 kvm med plass til 2 behandlere til. Kontorstørrelser
fra 16 og 24 kvm med mulighet for separate undersøkelsesrom. Klinikken har
moderne infrastruktur med bla. fjerndrift IT, System X som elektronisk journal,
hjemmekontorløsning og Melin betalingssentral. Vi har velfungerende EDI mot
legekontor og sykehus, slik at over 95% av arbeidsflyten er digitalisert.
Husleie pr. måned kr 40.000 som dekker andel
felleskostnader (lokaler, IT, infrastruktur
og resepsjonstjenester).

Henvendelse avtalespesialist i ØNH,
Kirsten Hannisdal: kirsten.hannisdal@klinikkroa.no
eller tlf. 909 24 909. www.klinikkroa.no
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AVTALESPESIALISTENE INKLUD
Avtalespesialistene i Midt-Norge
involveres innen utgangen
av året med å bli en del av
Helse Midt-Norge RHF sin
journalløsning Helseplattformen.
Målet er å skape en helhetlig
helsetjeneste.
TEKST OG FOTO: RUNE GEISNES/COLOURBOX

Stig A. Slørdahl, administrerende direktør i
Helse Midt-Norge RHF, forteller at arbeidet
med Helseplattformen er i rute. Planen er at den
skal være operativ i løpet av 2021, og at tiden
begynner å nærme seg for at avtalespesialistene
også blir en del av løsningen.
De sto igjen med to leverandører i siste
runde, men prosessen fikk fortgang da Cerner
Norge trakk seg fordi de ikke kunne forsvare
et «business case» ut fra den nødvendige
utviklingen for å møte Helseplattformens krav.
- Vi står nå igjen med Epic, men vi er ennå
ikke ferdige med dialogen som skal sluttføres
i tråd med anskaffelsesregelverket. Konkret
informasjon om investerings- og driftskostnader
for de ulike aktørene vil først foreligge etter at
vi har mottatt et endelig tilbud fra leverandøren.
Det er viktig at vi får en god avtale, og ikke
minst at vi forbereder oss godt i forkant før det
nye grunnsystemet tas i bruk, sier Slørdahl.

LÆRT AV DANSKE FEIL
De er forberedt på at det blir en massiv
omlegging. Ikke minst på grunn av at mange
er opptatt av hvordan Epic sitt it-system
har fungert for helsevesenet i København
siden det ble implementert. Flere danske
leger har vært frustrert over systemets
oppsett, og at dette har medført ekstraarbeid.
8

Stig A. Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF, forteller at alle aktørene som har vært involvert i prosessen med
Helseplattformen har så langt vært fornøyde, og er motiverte for å få til et så godt system som mulig.

NYHETER/AKTUELT

ERES I HELSEPLATTFORMEN
Helse Midt-Norge har bevisst prøvd å ta
lærdom av hvordan det har blitt jobbet med
systemene i København. Blant annet ved å
være i forkant med å involvere både leger,
sykepleiere, fastleger, spesialisthelsetjenesten,
kommunehelsetjenesten, og nå
avtalespesialistene.

Hvis helsepersonell
opplever at et system
ikke er i tråd med hvor
dan de ønsker å jobbe,
så kan det fort bli uro
- Alle aktørene som har vært involvert
i prosessen med Helseplattformen har så
langt vært fornøyde, og er motiverte for å
få til et så godt system som mulig. Vi har
vært i København for å se it-systemene i
bruk. Danskene har hatt sine utfordringer,
og det ble påpekt hva de har gjort feil i
riksrevisjonsrapporten som nå er publisert.
Uavhengig av hvilket system man benytter så
har måten man setter det opp på, og at helse
personell er med på prosessen i forkant mye å
si, dette har vært viktig for oss. Hvis helse
personell opplever at et system ikke er i tråd
med hvordan de ønsker å jobbe, så kan det
fort bli uro, sier Slørdahl.

VIKTIG Å INVOLVERE AVTALESPESIALISTENE
Han kan foreløpig ikke tidfeste når avtale
spesialistene skal inn i arbeidet med å tilpasse
løsningen, men forteller at den grunnleggende
forskjellen fra hvordan man jobber i dag
og hvordan det det skal jobbes fremover, er
at alle innen helse skal benytte den samme
dokumentasjonsplattformen, enten det er
avtalespesialister, sykehus, fastleger eller
institusjoner i kommunene. Noe som skal gi en

bedre pasientsikkerhet og brukeropplevelse.
- Mange pasienter opplever at de må
fortelle den samme historien flere ganger
til forskjellige helseinstitusjoner. Et annet
eksempel er legemidler, da det ikke bestandig
er samsvar mellom hva som er dokumentert på
de forskjellige plassene om hvilke medisiner
pasienten står på i løpet av et sykdomsforløp.
Nå som vi går inn i siste dialogrunde med
Epic, og når vi skal forberede konfigureringen
av den funksjonaliteten som er relevant for
avtalespesialistene, så blir det viktig for oss at
også de involveres, sier Slørdahl.

PERSONVERN OG INFORMA
SJONSSIKKERHET I HØYSETET

kommunalt system som skal være koblet
opp i mot de andre tre RHF-ene. Det er ikke
meningen at de skal bytte system, men at de
skal være integrert med hvordan de andre
regionene jobber med en felles kommunal
løsning for kommunene og fastlegene, sier
Slørdahl.
Han påpeker viktigheten av å ha et felles
språk og standarder, slik at når man
registrerer informasjon i en region, så har
informasjonen den samme betydning i de
andre tre regionene. Helseplattformen har
anbefalt at helsemyndighetene gir retnings
linjer om SNOMED CT som standard
kodeverk i Norge.

- Man kan alltids diskutere om helsetjenesten
i Norge er rigget riktig, men poenget her er
at vi skal kompensere for at de som jobber
på ulike forvaltningsnivåer ikke har samme
dokumentasjonsplattform. Det blir ikke sånn
at alle ser alt, men at man får tilgang etter
tjenstlig behov. Dette vil også gi pasienten
tilgang til egen journal, og muligheten til å se
hvem som har hatt innsyn i den, sier Slørdahl.

- Noe så enkelt som hva er en røyker
eller en ikke-røyker kan defineres på
forskjellige måter i forhold til om pasienten
har sluttet for en uke, en måned eller et
år siden. Derfor er det viktig å kunne
standardisere definisjonene i språket på en
felles plattform, sier Slørdahl

Han påpeker viktigheten av at datatilgangen
blir sikker og trygg, siden Midt-Norges 720
000 innbyggerne nå får elektronisk tilgang
til sin egen journal. Helse Midt-Norge er i
gang med innkjøp av et system som skal sikre
autorisasjonstilgang til Helseplattformen,
og det jobbes tett opp i mot Datatilsynet og
Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

- Når man innfører nye systemer så vil det
alltid være en overgangsperiode som kan
bli vanskelig, men vi jobber med å være
best mulig forberedt. Det at vi kan gi gode
pasientforløp på tvers av de ulike aktørene
ved å standardisere en del prosedyrer er bra.
Derfor må vi nå også få avtalespesialistene
om bord, da de er en viktig del av spesialist
helsetjenesten. Avtalespesialistene skiller seg
fra fastlegene ved at de har mer spesifikke
behov til et dokumentasjonssystem. Eksem
pelvis er det da viktig at behovene til de
privatpraktiserende øyenlegene gjenspeiler
de samme som deres kollegaer på sykehusene
har, men også at de har behov som er mer
spesielle for kun avtalespesialister,
sier Slørdahl

DE FIRE RHF-ENE SKAL KUNNE
JOBBE SOM ET
- Stortingsmeldingen «Én innbygger - en
journal» betyr ikke at de fire regionale helse
foretakene må benytte det samme it-systemet
fra et selskap, men at de skal kunne fungere
som et. Helseplattformen er et regionalt ut
prøvingsprosjekt for det nasjonale målbildet,
parallelt med prosjektet om å lage et nasjonalt,

SYSTEMET MÅ TILPASSES ALLE
PROFESJONER
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Avtalespesialistene i Midt-Norge ønskes velkommen inn i Helseplattformen innen utgangen av året. Når vi skal forberede konfigureringen av den funksjonaliteten som er relevant for avtalespesialistene, så blir det viktig for oss at
også de involveres. Sykehus, fastleger, institusjoner i kommunene og avtalespesialistene skal benytte den samme dokumentasjonsplattform. Noe som skal gi en bedre pasientsikkerhet og brukeropplevelse, sier Stig A. Slørdahl,
administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF.

- En økning i standardisering av enkelte
fagprosedyrer vil gjøre det lettere å skape
gode felles arbeidsprosesser, men at det
også kan tvinge frem kompromisser innad
i profesjoner med sterke individualister og
meninger. Det betyr ikke at alt skal stan
dardiseres, men at vi må finne ut hva som er
viktig å standardisere. Jeg tror uansett frem
tidens pasientjournaler vil ha mindre fritekst,
og at den i større grad vil fungere som en
støttefunksjon, sier Slørdahl.
Han nevner at en av bekymringene til legene
i København var at det nye systemet skulle
bli likt det Amerikanske standardiserte helse
vesenet sitt system, og at det derfor er viktig
å standardisere Helseplattformen ut i fra
10

norske forhold og arbeidsmetoder.
- Tilbakemeldingene fra København
er at ting går bedre på enkelte felt, men
at det fortsatt er stor frustrasjon. Dette er
problemstillinger vi må ta på alvor, og
jobbe godt med å være i forkant av. Jeg
tror det viktigste vi kan gjøre er å involvere
helsepersonell. De som sitter på utsiden av
den kliniske hverdagen skal ikke definere
hvordan sykepleiere og leger arbeider.
Fagpersoner har et veldig engasjement for
faget sitt og pasientene sine. Leger står ikke
tilbake for å prøve ny teknologi, heller tvert
imot. Så hvis vi klarer å bruke den positive
kraften som er i helsetjenesten så vil vi
lykkes, sier Slørdahl.

• Helseplattformen eies av Helse
Midt-Norge RHF og Trondheim
kommune.
• Gjennom Helseplattformen er
Midt-Norge regional utprøvings
arena for det nasjonale målbildet
“Én innbygger - én journal”.
• Dette er første gang det etableres
en felles dokumentasjonsløsning
for kommune- og spesialist
helsetjeneste, fastleger og
avtalespesialister.

NYHETER/AKTUELT

Sykehuset Østfold står plutselig i fare for å overta tjue tusen
konsultasjoner i året, noe de ikke har kapasitet til. De kommer til
å få en tsunami av pasienter inn i helsekøen, sier Trygve Kase.

FRYKTER DET KOMMER
EN TSUNAMI AV PASIENTER
INN I HELSEKØEN
I løpet av to år kan alle avtalespesialisthjemler innen ortopedi i Østfold være faset ut. Ortoped
Trygve Kase tror det vil oversvømme helsekøen på et sykehus der det allerede er kaos.

TEKST: RUNE GEISNES.
FOTO: COLORBOX / LOTTELISE FOLGE

- I Østfold har vi hatt vært fem ortopeder
i avtalepraksis. En har nylig flyttet sin praksis
til Oslo, og tre av de resterende fire kommer
til å søke avgang i løpet av to år. Vi har til
sammen nærmere tjue tusen ortopediske
konsultasjoner i løpet av året. Det er få
kontroller, og de fleste er nye henvisninger.
Disse står Sykehuset Østfold plutselig i fare
for å overta, noe de ikke har kapasitet til. De
kommer til å få en tsunami av pasienter inn i
helsekøen, sier Kase.

STIKK I STRID MED HELSE
MINISTERENS ØNSKE
I Helse Sør-Øst RHF sitt saksfremlegg datert
den 07.06.2018, står det at «antall driftsavtaler
innen fysikalsk medisin og rehabilitering
i avtalepraksis økes, gjennom nye avtaler
eller gjennom omdisponering av hjemler ved
naturlig avgang innen ortopedi». Kase mener
teksten i saksfremlegget er alt for diffus,
og at det lille av informasjon som kommer
frem i dokumentet både er tvetydig og
selvmotsigende.
- Det er helt ufattelig at Helse Sør-

Saksfremlegget er
diffust, tvetydig og
selvmotsigende
Øst kjører en politisk linje på tvers av det
helseminister Bent Høie og departementet
har sagt om at de ønsker å øke antall hjemler,
ikke fjerne dem. Utfasing av ortopedi er
noe de begynte å praktisere allerede før de
hadde sendt ut forslaget til høring. Før den
regionale planen for avtalespesialister
kom så søkte jeg om senior-junior.
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Jeg fikk avslag med den forklaring
at Helse Sør-Øst kommer med ny
regionsplan der ortopedi skal utfases. Det
ser ut som de driver sin egen politikk ved
at de har bestemt seg for å fjerne hjemler i
forkant av et forslag, for så å rettferdiggjøre
det med å argumentere i etterkant, sier Kase.

FAGDIREKTØREN MÅ HA
MISFORSTÅTT
Han stiller seg spørrende til hvor Helse
Sør-Øst har sin informasjon i fra når det sies
å ligge en faglig begrunnelse til grunn for å
utfase ortopedi fra avtalespesialistordningen.
Han understreker at Legeforeningen ble ikke
spurt i forkant av forslaget, og det heller
ikke foreligger noen konsekvensutredning.
- Med tanke på økningen i befolkningen og
økt levealder, så stormer de over sytti år nå
inn i helsevesenet vårt med de tjenester de
trenger. Dette er en gruppe mennesker som
ikke trenger sykehjemsplasser, men et økt
behov for ortopedi, sier Kase.

Han avslører at
han ikke vet hva vi
gjør i ortopedisk
avtalepraksis

Trygve Kase forteller at Helse- og omsorgsdepartementet er varslet om at det gjøres grep uten noen konsekvensanalyse, og at hvis helseregion
får en stor gruppe pasienter som de ikke vet hva de skal gjøre med, så blir de departementet sitt ansvar.

- Når fagdirektør Jan Frich uttaler at det
ikke er behov for ortopedi i avtalepraksis
på grunn av en økning i konservativ
behandling, så avslører han at han ikke
vet hva vi gjør i ortopedisk avtalepraksis.
Det utføres lite kirurgi i avtalepraksis, og
det virker som om han tror ortopedi er det
samme som kirurgi. Kun ti prosent av våre
konsultasjoner blir operert, hos de resterende
nitti prosent er det snakk om diagnostikk og
oppstart av konservativ behandling. Så at
ortopedihjemlene skal omgjøres til fysikalsk
medisin gir ingen mening, sier Kase.

Helse- og omsorgsdepartementet sitt ansvar,
sier Kase.

HØIE MÅ PÅ BANEN

Regionsutvalget hadde et møte med stats
sekretær Anne Grethe Erlandsen en uke i
forkant av Helse Sør-Øst sitt styremøte i juni,
og utvalget antar at helseministeren nå er
informert om situasjonen.

Han lurer på hvordan Helse Sør-Øst plutselig
skal finne noen inne fysikalsk medisin til
å erstatte de ortopediske avtalespesialist
hjemlene i løpet av få år. Kase sitter i
regionsutvalget der han har spurt fagdirek
tøren om hvem som skal overta de tjue tusen
pasientene som årlig får behandling, han har
fortsatt ikke fått noe svar på det spørsmålet.

Ortoped Trygve Kase er bekymret for hvordan helsebehovene til
en befolkning i vekst og med en økt levealder skal dekkes hvis
avtalespesialistene innen ortopedi forsvinner.
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- Vi har varslet departementet om
at det her gjøres grep uten noen konse
kvensanalyse, og at hvis vi får en
helseregion som ikke vet hva de skal gjøre
med en stor gruppe pasienter, så blir de

Det kan virke som om
noen går bak ryggen
på Høie i denne saken,
og at ingenting blir
gjort fra Helse- og
omsorgsdepartementet
sin side

- Det kan virke som om noen går
bak ryggen på Høie i denne saken, og at
ingenting blir gjort fra Helse- og omsorgs
departementet sin side. Administrasjonen
i Helse Sør-Øst skal fungere som
departementets forlengede arm, og ikke
bedrive helsepolitikk ved å fjerne avtale
spesialisthjemler som står for en stor del av
behandlingen av pasienter, sier Kase.

NYHETER/AKTUELT
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Norsk Ortopedisk Forening
Den norske legeforening

Uttalelse angående «Regional plan for avtalespesialistområdet»

Helse Sør-Øst skal ved styremøte 14. juni 2018 behandle en regional plan for
avtalespesialistområdet.
Vi stiller oss undrende til en del påstander i denne planen:
1.

Det forutsettes at behovet for ortopedisk kirurgiske vurderinger vil reduseres
fremover. Det er påpekt at behovet for noen typer kirurgi vil bli mindre fremover
(artroskopisk kne- og skulderkirurgi) på grunn av endret indikasjonsstilling.
Dette medfører riktighet, men i hvilken grad det vil påvirke kapasiteten i
sykehusene er usikkert. Det er en rekke andre faktorer som påvirker kapasitet og
behov for ortopedisk kirurgisk vurdering og behandling.
a. Aldersfremskrivninger forteller om en stadig økende eldre befolkning.
Som igjen sannsynlig vil medføre økt behov for ortopedisk behandling.
b. Medisinsk utvikling fører til flere behadlingsmuligheter med økt
kompleksitet, som dermed krever mer ressurser. Den mest avanserte
behandling vil skje i sykehusene og kreve store ressurser.
c. Det er gjort store endringer i spesialistutdanningen for leger som kan
redusere produksjon og kapasitet i sykehusene fremover da det settes
av mer tid til veiledning og personlig oppfølging.
2. Ortopedisk kirurgi og fysikalsk medisin og rehabilitering (fysmed) er ikke direkte
overførbare spesialiteter. Det er ikke slik at fysmed utfører konservativ
ortopedisk behandling og ortopeder bare driver med kirurgisk ortopedisk
behandling. En betydelig del av ortopedisk kirurgisk behandling er ikke-operativ
behandling og klinisk vurdering av pasienter. Flertallet av pasienter som
vurderes av ortoped for ortopediske tilstander skal ikke eller får ikke kirurgisk
behandling, men konservativ ortopedisk behandling. Så hvorfor man foreslår å
overføre avtalehjemler til fysikalske medisin og rehabilitering stiller vi oss
uforstående til.
3. Ortopedisk avtalepraksis har vist seg å være et forutsigbart og kostnadseffektivt
tilskudd til sykehusenes drift. Det er opp til RHF å styre hvordan praksisene skal
arbeide og hva de skal arbeide med ut fra hva som blir bestilt. Det volum med
pasientbehandling som utføres i dag kan ikke overføres til nærmeste
sykehusavdeling uten at dette vil påvirke avdelingene i betydelig grad. Det er
heller på ingen måte sikkert at dette vil føre til reduserte kostnader og økt
tilgjengelighet for pasientene. Det må være opp til det enkelte RHF å stille faglige
krav og bestille ønsket innhold i praksisene.

Med vennlig hilsen

Cato Kjærvik
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For styret Norsk Ortopedisk Forening
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Saksframlegg

Fagdirektør Jan Frich ønsket ikke
å komme med noen kommentar til
Legekunsten angående Helse Sør-Øst
RHF sitt styremøte den 14. juni, men
henviste via sms til styrets saksfremlegg;
SAK NR 050-2018 REGIONAL PLAN
FOR AVTALESPESIALISTOMRÅDET,
som er gjengitt i sin helhet her.

Saksgang:
Styre

Styret Helse Sør-Øst RHF

Møtedato

14. juni 2018

SAK NR 050-2018
REGIONAL PLAN FOR AVTALESPESIALISTOMRÅDET

Forslag til vedtak:
Styret tar Regional plan for avtalespesialistområdet til etterretning og presiserer at antall
årsverk for private avtalespesialister skal økes i tråd med kravene fra eier.

Hamar, 7. juni 2018

Cathrine M. Lofthus
administrerende direktør
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Riksrevisjonens rapport

For å sikre et godt grunnlag for videreutvikling av avtalespesialistområdet er det i planen vurdert
om det er ulikheter i befolkningens forbruk av polikliniske spesialisthelsetjenester som børSide 1 av 7
påvirke fordelingen av antall avtalespesialister. Med dette som bakgrunn foreslås det i planen en
styrking av en rekke fagområder. Dette er fagområder hvor befolkningsutviklingen vil gi
kapasitetsutfordringer og hvor det kan være hensiktsmessig at polikliniske behandlingen skjer
utenfor helseforetak/sykehus.

I november 2015 ble Riksrevisjonens dokument 3:2 (2015-2016) «Riksrevisjonens kontroll
med forvaltningen av statlige selskaper for 2014» lagt frem for Stortinget. Riksrevisjonen konkluderte
med at fordelingen av avtalespesialister ikke bidro til et geografisk likeverdig tilbud av polikliniske
spesialisthelsetjenester. Riksrevisjonen vektla at de regionale helseforetakene ikke utnyttet sitt
handlingsrom godt nok til å sikre samsvar mellom plassering av avtalespesialistenes hjemler og
behovet for polikliniske spesialisthelsetjenester og tilrådde følgende:

Følgende overordnede føringer foreslås lagt til grunn for utviklingen av avtalespesialistområdet i
Helse Sør-Øst:

«Ettersom tilgangen til avtalespesialister ikke gjennomgående bidrar til å utjevne
geografiske forskjeller i forbruk av polikliniske spesialisthelsetjenester, kan det etter
Riksrevisjonens vurdering være behov for at de regionale helseforetakene i større grad
omdisponerer ledige hjemler, eller eventuelt oppretter nye hjemler. Mer aktiv bruk av
dette mulighetsrommet kan gjøre at det polikliniske tilbudet blir jevnere fordelt mellom
helseforetak og mellom sentrale og mindre sentrale kommuner».

Somatikk:
x Det er behov for en økning av antallet driftsavtaler innenfor øyesykdommer,
hudsykdommer, urologi, revmatologi og nevrologi.
x Det planlegges ikke med en videreutvikling av plastikk-kirurgi og radiologi i avtalepraksis.
x Generell indremedisin styrkes i utgangspunktet ikke, da man primært heller vil styrke mer
spesifikke indremedisinske fagområder.
x Antall driftsavtaler innen fysikalsk medisin og rehabilitering i avtalepraksis økes, gjennom
nye avtaler eller gjennom omdisponering av hjemler ved naturlig avgang innen ortopedi.
x Omfanget av avtaler innen fødselshjelp/kvinnesykdommer og øre-nese-hals
opprettholdes.
x Det kan være behov for å videreføre smertemedisin i avtalepraksis, men driftsavtaler i
smertemedisin vil ikke nødvendigvis kunne forbeholdes leger med spesialitet i
anestesiologi.
x Det vil kunne være behov for nye driftsavtaler innen generell kirurgi, og man må her
avvente fagområdets status innen ny spesialistutdanning av leger.

Riksrevisjonens rapport pekte videre på at de regionale helseforetakene i varierende grad fulgte
opp at avtalespesialistene har tilstrekkelig aktivitet og god kvalitet på helsetilbudet. Helse- og
omsorgsdepartementet ba Helse Sør-Øst RHF i foretaksmøtet 12.1.2016 (sak 3, punkt 3.2.5) om
å følge opp Riksrevisjonens anbefalinger.
Tabell 2 viser dekningsgrader, dvs. antall årsverk avtalespesialister per 100 000 innbyggere per
sykehusområde. Disse tallene sier ikke noe om samlet tilbud, forbruk og tilgjengelig i et område,
men gir en viss oversikt over hvordan fordeling av spesialister i avtalepraksis er i regionen.
Tab. 2. Antall årsverk avtalespesialister pr 100 000 innbyggere pr sykehusområde.
Telemark/ Vestre
Sykehusområder: Akershus Innlandet Sørlandet Vestfold
Viken
Sum leger
Sum psykologer
Sum psykiatere
Sum totalt

9,34
6,36
2,07
17,77

8,30
6,43
2,83
17,55

13,03
4,18
3,03
20,25

10,81
6,99
3,84
21,64

12,54
7,66
3,33
23,53

Østfold
14,52
6,78
2,26
23,56

SUM

Oslo
21,51
19,87
13,04
54,41

13,11
9,03
4,81
26,95

Tabellen viser at det relativt sett er flere avtalespesialister per innbygger i Oslo sykehusområde
enn de andre sykehusområdene. Når man studerer befolkningens samlede forbruk av
helsetjenester finner man imidlertid at Oslo ligger lavere i forbruk enn andre sykehusområder.
Ny rammeavtale 2016
Rammeavtalen mellom de regionale helseforetakene og arbeidstakerforeningene ble revidert
høsten 2015 og gjelder fra 2016. Ny rammeavtale har et sterkt fokus på samarbeid mellom
helseforetak og avtalespesialister, jf. rammeavtalens § 1.3 der det forutsettes samarbeidsavtaler
mellom avtalespesialistene og relevante helseforetak. Det fremgår av rammeavtalens § 11.2 at en
j en
driftsavtale skal videreføres når det er behov for den. Helse Sør-Øst RHF må likevel gjøre
faglig vurdering når det blir en ledig hjemmel. Det regionale helseforetaket må legge til grunn et
langsiktig perspektiv når en ny driftsavtale kunngjøres eller videreføres, da man må forvente at en
ny hjemmelshaver vil være i funksjon i 30 år. Videre er det et krav i rammeavtalen om at det skal
utarbeides en regional plan, jf. rammeavtalens § 2.2.

Psykisk helsevern:
x Antallet driftsavtaler innen psykisk helsevern opprettholdes i 2018, og det kan være
aktuelt med en økning av antall avtaler for psykologer og psykiatere i 2019 når det er
etablert en tettere integrasjon mellom avtalespesialister innen psykisk helsevern og øvrige
helsetjenester.
x Det bør arbeides med modeller for kompetanseoverføring fra spesialisthelsetjenesten til
primærhelsetjenesten.
x Det regionale helseforetaket vil arbeide for å etablere ordninger med samordnet
henvisningsmottak innen psykisk helsevern, slik at fastleger i et gitt område kan sende
henvisninger ett sted og alle henvisningene vil bli rettighetsvurdert, jf.
pasientrettighetsloven.
Felles for somatikk og psykisk helsevern:
x Det etableres samarbeidsavtaler slik at samhandlingen i helsetjenesten styrkes.
x Det bør etableres mål for oppfølging av avtalespesialister og dette diskuteres mellom
regionene, med profesjonsforeningene og i andre relevante fora.
Økning i antall årsverk
Det har vært en gjensidig enighet mellom de regionale helseforetakene og profesjonsforeningene
om at mindre delhjemler skal redusere, slik at man utlyser hele hjemler, evt. 50 % hjemler i
kombinasjon med stilling ved helseforetak/sykehus. Dette arbeidet pågår og medfører noe
variasjon i antall årsverk over tid.
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Riksrevisjonens rapport

1. Hva saken gjelder
Regional plan for avtalespesialistområdet i Helse Sør-Øst legges med dette frem for styret.
Den regionale planen skal gi grunnlag for videreutvikling av avtalespesialistområdet, med
angivelse av fagområder hvor kapasiteten bør styrkes og antall årsverk økes. Planen tar
utgangspunkt i befolkningens samlede forbruk og etterspørsel av helsetjenester innen de ulike
fagområdene.
Helsedirektoratets rapport «Aktivitetsdata for avtalespesialister 2017» viser at helseregionene
bruker avtalespesialister i varierende grad. Helse Sør-Øst er regionen med flest årsverk innen
avtalespesialistordningen per innbygger.
Avtalespesialistene står for ca. 28 % av den polikliniske kapasiteten i regionen. Avtalespesialistene
er viktige for ivaretakelse av Helse Sør-Øst RHF sitt «sørge-for»-ansvar, og det er helt sentralt at
denne kapasiteten benyttes på en god måte.

Bakgrunn
Av protokollen fra foretaksmøtet 7.1.2015 fremgår det at regjeringen «vil øke antallet hjemler og
bruke avtalespesialistene mer». Videre fremgår det av Oppdragsdokumentet for Helse Sør-Øst
RHF 2017 at avtalespesialistordningen skal styrkes og videreutvikles, og foretaksmøtet 10.1.2017
ba de regionale helseforetakene «inngå flere driftsavtaler med avtalespesialister, slik at antall
årsverk i hver region i 2017 blir vesentlig høyere enn i 2016. De regionale helseforetakene skal
innenfor rammen av ny rammeavtale gjennomføre tiltak for å bedre samhandlingen mellom
offentlige sykehus og avtalespesialister». Foretaksmøtet 16.1.2018 ga Helse Sør-Øst i oppdrag å
«inngå flere driftsavtaler med avtalespesialister, slik at antall avtalte årsverk i hver region i 2018
blir høyere enn i 2017».
Tabell 1 viser antall årsverk avtalespesialister innen somatikk, psykiatri og psykologi i de fire
regionale helseforetakene pr. mars 2018, samt antall årsverk per 100 000 innbyggere.
Tab. 1. Fordeling av avtalespesialister i de fire regionale helseforetakene, fordelt på somatikk, psykiatri og
psykologi, per mars 2018 (tall fra de regionale helseforetakene).
Somatikk

Psykiatri

Psykologi

Samlet

Befolkning

Andel (årsverk per
100 000 innb.)

Årsverk

Årsverk

Årsverk

Årsverk

millioner

Helse Nord

37,5

7,1

21,7

66,3

0,48

13,8

Helse Midt

65,4

9,3

37,3

111,9

0,72

15,5

Helse Vest

112,7

28,9

90,8

232,44

1,11
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Helse Sør-Øst

382,5

141,4

264,5

788,4

2,95

26,7
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Tabell 3 viser utviklingen i antall årsverk i avtalespesialistordningen fra 2005 og frem til 2017,
samt måltall for 2018.
Tabell 3. Oversikt over antall aktive årsverk i avtalespesialistordningen i Helse Sør-Øst 2005-2017 og måltall
for 2018.
2005
365
130
272
767

2010
380
133
284
797

2015
382
140
287
809

2016
382
142
285
809

I november 2015 ble Riksrevisjonens dokument 3:2 (2015-2016) «Riksrevisjonens kontroll
med forvaltningen av statlige selskaper for 2014» lagt frem for Stortinget. Riksrevisjonen konkluderte
med at fordelingen av avtalespesialister ikke bidro til et geografisk likeverdig tilbud av polikliniske
spesialisthelsetjenester. Riksrevisjonen vektla at de regionale helseforetakene ikke utnyttet sitt
handlingsrom godt nok til å sikre samsvar mellom plassering av avtalespesialistenes hjemler og
behovet for polikliniske spesialisthelsetjenester og tilrådde følgende:
«Ettersom tilgangen til avtalespesialister ikke gjennomgående bidrar til å utjevne
geografiske forskjeller i forbruk av polikliniske spesialisthelsetjenester, kan det etter
Riksrevisjonens vurdering være behov for at de regionale helseforetakene i større grad
omdisponerer ledige hjemler, eller eventuelt oppretter nye hjemler. Mer aktiv bruk av
dette mulighetsrommet kan gjøre at det polikliniske tilbudet blir jevnere fordelt mellom
helseforetak og mellom sentrale og mindre sentrale kommuner».
Riksrevisjonens rapport pekte videre på at de regionale helseforetakene i varierende grad fulgte
opp at avtalespesialistene har tilstrekkelig aktivitet og god kvalitet på helsetilbudet. Helse- og
omsorgsdepartementet ba Helse Sør-Øst RHF i foretaksmøtet 12.1.2016 (sak 3, punkt 3.2.5) om
å følge opp Riksrevisjonens anbefalinger.
Tabell 2 viser dekningsgrader, dvs. antall årsverk avtalespesialister per 100 000 innbyggere per
sykehusområde. Disse tallene sier ikke noe om samlet tilbud, forbruk og tilgjengelig i et område,
men gir en viss oversikt over hvordan fordeling av spesialister i avtalepraksis er i regionen.

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

Årsverk
Somatikk
Psykiatri
Psykologi
Sum

NYHETER/AKTUELT
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2017
383
143
275
801

Mål 2018
409
144
288
841

Dette bildet viser at det ikke har vært en vekst i årsverk fra 2016 til 2017, noe som har ulike
årsaker. Antall hjemler vil over tid kunne variere noe, da det er variasjon i antall spesialister som
slutter og har fravær pga. sykdom etc. Det tar dessuten tid å få besatt hjemlene. Ved klage på
tildelinger har klagebehandlingstiden hos Helseklage vært 6-9 måneder, noe som har bidratt til
forsinkelser av etablering av nye avtaler.
Det er i 2017 kunngjort totalt 47 hjemler (31 hjemler innen somatikk, 8 hjemler innen psykologi
og 8 hjemler innen psykiatri), hvorav 24 spesialister har startet i avtalepraksis. For noen hjemler
har ikke spesialisten startet enda eller det foreligger en klage på tildelingen. Det vil i 2018 bli
kunngjort totalt 45 hjemler (14 hjemler innen somatikk, 24 hjemler innen psykologi og 7 hjemler
innen psykiatri). Totalt 27 av disse er lyst ut per mai 2018 og ytterligere 18 hjemler vil bli lyst ut i
løpet av 2018. Når det er spesialister på plass i disse hjemlene vil Helse Sør-Øst ha 841 årsverk
med avtalespesialister, hvorav 553 legeårsverk og 288 psykologårsverk.
Psykisk helsevern skal prioriteres innenfor avtalespesialistordningen, og det bør på sikt etableres
flere driftsavtaler for psykiatere og psykologer. Det må gjennomføres et arbeid hvor
avtalespesialistene integreres enda bedre i helsetjenesten. Man må avklare hvordan man med
dagens ressurser og antall driftsavtaler kan bidra til bedre tilgjengelighet og et bedre pasienttilbud.
Det er særlig viktig at helseforetakene/sykehusene får et innblikk i de ulike praksisprofilene til
den enkelte avtalespesialist, slik at det blir mulig å dimensjonere et riktig pasienttilbud i tråd med
retningslinjer og veiledere.

Tab. 2. Antall årsverk avtalespesialister pr 100 000 innbyggere pr sykehusområde.
Telemark/ Vestre
Sykehusområder: Akershus Innlandet Sørlandet Vestfold
Viken
Sum leger
Sum psykologer
Sum psykiatere
Sum totalt

9,34
6,36
2,07
17,77

8,30
6,43
2,83
17,55

13,03
4,18
3,03
20,25

10,81
6,99
3,84
21,64

12,54
7,66
3,33
23,53

Østfold

SUM

Oslo

14,52
6,78
2,26
23,56

21,51
19,87
13,04
54,41

13,11
9,03
4,81
26,95

Tabellen viser at det relativt sett er flere avtalespesialister per innbygger i Oslo sykehusområde
enn de andre sykehusområdene. Når man studerer befolkningens samlede forbruk av
helsetjenester finner man imidlertid at Oslo ligger lavere i forbruk enn andre sykehusområder.
Ny rammeavtale 2016
Rammeavtalen mellom de regionale helseforetakene og arbeidstakerforeningene ble revidert
høsten 2015 og gjelder fra 2016. Ny rammeavtale har et sterkt fokus på samarbeid mellom
helseforetak og avtalespesialister, jf. rammeavtalens § 1.3 der det forutsettes samarbeidsavtaler
mellom avtalespesialistene og relevante helseforetak. Det fremgår av rammeavtalens § 11.2 at en
j en
driftsavtale skal videreføres når det er behov for den. Helse Sør-Øst RHF må likevel gjøre
faglig vurdering når det blir en ledig hjemmel. Det regionale helseforetaket må legge til grunn et
langsiktig perspektiv når en ny driftsavtale kunngjøres eller videreføres, da man må forvente at en
ny hjemmelshaver vil være i funksjon i 30 år. Videre er det et krav i rammeavtalen om at det skal
utarbeides en regional plan, jf. rammeavtalens § 2.2.
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enige om en økonomisk modell som kan legges til grunn for samarbeid mellom helseforetak,
avtalespesialist og lege i spesialisering med sikte på at leger i spesialisering kan oppnå læringsmål i
utdanningen ved å få deler av utdanningen hos en avtalespesialist.

3. Administrerende direktørs anbefaling
Administrerende direktør konstaterer at avtalespesialistene står for en stor andel av den
polikliniske kapasiteten i Helse Sør-Øst, og de er viktige for ivaretakelse av «sørge for»-a
ansvaret.
for»-ansvaret.
Helsetjenestene
j
endrer seg raskt, ikke minst som følge av faglige endringer i behandlingstilbud,
befolkningens sammensetning og sykelighet, samt etterspørsel etter helsetjenester. Det er sålede
es
således
et behov for en kontinuerlig videreutvikling av avtalespesialistområdet, og det er sentralt at denne
kapasiteten benyttes på en god måte.
Riksrevisjonen har påpekt at de regionale helseforetakene ikke utnyttet sitt handlingsrom godt
nok til å sikre samsvar mellom plassering av avtalespesialistenes hjemler og behovet for
polikliniske spesialisthelsetjenester. Videre re det et krav i rammeavtalen at det skal utarbeides en
regional plan. I tillegg har foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF bedt om at det inngås flere
driftsavtaler med avtalespesialister, slik at antall avtalte årsverk øker.
På denne bakgrunn er det utarbeidet en regional plan for avtalespesialistområdet. Den regionale
planen skal gi grunnlag for videreutvikling av avtalespesialistområdet, med angivelse av
fagområder hvor kapasiteten bør styrkes og antall årsverk økes. Planen tar utgangspunkt i
befolkningens samlede forbruk og etterspørsel av helsetjenester innen de ulike fagområdene.
Det er administrerende direktørs oppfatning av planen danner et godt grunnlag for
videreutvikling av avtalespesialistordningen og for økning i antall årsverk.
A
dministrerende direktør inviterer styret til å ta Regional plan for avtalespesialistområdet til etterretning
Administrerende
og presisere at antall årsverk for private avtalespesialister skal økes i tråd med kravene fra eier.

Videreutvikling av avtalespesialistordningen
I oppdragsdokumentet for 2018 er det satt som krav at de fire regionale helseforetakene i
inneværende stortingsperiode skal gjennomføre piloter innen rettighetsvurdering etter pasient- og
brukerrettighetsloven i avtalepraksis. Helse Sør-Øst RHF ønsker å teste ut en pilot for samordnet
henvisningsmottak innen psykisk helsevern. I et slikt mottak vil alle henvisninger innen psykisk
helsevern til både helseforetak/sykehus og avtalespesialistene innen ett geografisk område bli
vurdert og fordelt. Noen pasienter vil tilbys behandling ved helseforetaket/sykehus og andre hos
avtalespesialister. En slik modell vil dermed kunne bidra til en bedre koordinert og mere
likeverdig vurdering.
Det har de siste årene vært arbeidet langs flere akser med å bedre oppfølgingen av og
integrasjonen mellom avtalespesialistene og den øvrige spesialisthelsetjenesten. Det arbeides i
2018 med å få på plass samarbeidsavtaler mellom avtalespesialistene og helseforetak/sykehus
som bl.a. omhandler arbeidsdeling, håndtering av ventelister og faglig samarbeid.
Spesialistutdanningen for leger er lagt om, og de fire regionale helseforetakene har nylig blitt

Trykte vedlegg:
x Regional plan for avtalespesialistområdet
Utrykte vedlegg:
x Ingen
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SMERTEMEDISIN FORBEHO
Det foreligger fortsatt ingen beslutning om hva som skal skje
med avtalespesialisthjemler innen anestesi og smertemedisin.
Det er de svakeste pasientene som blir rammet verst mener
Wenche Sabel ved Smerte-Medisinsk Institutt AS i Oslo.

TEKST: RUNE GEISNES.
FOTO: LOTTELISE FOLGE / COLORBOX

De to anestesiologene ved klinikken, Tore H.
Fagerlund og Wenche Sabel, vet ikke om de
kan søke junior ved avgang. Smerteklinikken
er en tverrfaglig klinikk bestående av flere
avtalespesialisthjemler, men står i fare for
å opphøre hvis de to anestesihjemlene ved
klinikken blir utfaset.
- Helse Sør-Øst rammer en av de
svakeste pasientgruppene i samfunnet hvis

de gjennomfører anbefalingene til anestesi/
smertemedisin i sin regionale plan for
avtalespesialister. Sytti prosent er kvinner, de
fleste er eldre, nesten alle har dårlig økonomi
og kun de færreste av dem har råd til å kjøpe
et privat tilbud, sier Sabel.

Alle nevnte må rett
og slett finne seg en
annen arbeidsplass
hvis klinikken går i
oppløsning
ARBEIDSPLASSER I FARE
Helse Sør-Øst mener behandling av kroniske
smerter bør skje i en tverrfaglig smerte
klinikk. SMI i Oslo har i flere år hatt offisiell
godkjenning som multidisiplinær klinikk, og
de mener det er ulogisk å utfase en klinikk som
oppfyller deres egne kriteriene, spesielt da det
ikke heller foreligger noen aktuelle alternativer.
De to anestesiologene ved klinikken som har
Kompetanseområde Smertemedisin/SSAI
godkjenning, vet fremdeles ikke om de kan få
en senior- junior ordning ved avgang. SMI er
en tverrfaglig klinikk med både psykolog- og
psykiaterhjemmel.

Wenche Sabel viser til Harald Breivik sin studie «Survey of chronic
pain in Europe», der ble det avdekket at tretti prosent av den norske
befolkningen lider av ubehandlet eller for dårlig smertebehandling.
Hun mener dette er tall som taler for at man ikke bør kutte i ett
eksisterende pasienttilbudet, men heller øke det.
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- Både min kollega Tore jeg er utsatt
for samme prosess i forhold til forslaget om
å utfase anestesileger fra avtalespesialist

ordningen. Ved SMI i Oslo er det snakk om
to anestesileger. Vi har imidlertid også en
psykologhjemmel og en psykiaterhjemmel,
og det vil slå negativt ut for disse hvis våre
hjemler blir utfaset. Det samme gjelder
for resten av vårt tverrfaglige team med
sykepleiere, fysioterapeut og administrativt
personell. Alle nevnte yrkeskategorier må rett

NYHETER/AKTUELT

LDES IKKE ANESTESILEGER
HVEM ER PASIENTEN MED
KRONISK SMERTE?
Pasienten med tilstander som
Fibromyalgi blir tatt meget godt
hånd om av fastlegene og av fysio
terapeuter, og henvises kun unn
taksvis til Smerteklinikker. Ved
Smerteklinikkene møter vi pasientene
med kroniske, smertefulle følge
tilstander etter kirurgi, cancer
behandling (stråling og cytostatika)
kroniske nervesmerter etter Helvetes
ild, Trigeminusnevralgier, Cluster
hodepine, diabetisk polynevropati og
andre alvorlige og vanskelig trakter
bare smertetilstander. Tiltakene for
å lindre smerten vil bestå i både
medikamentelle, intervensjonelle og
psykologiske tiltak, sier Sabel

Dette er en anbefaling
de har gjort uten å
utføre en konsekvensanalyse
og slett finne seg en annen arbeidsplass hvis
klinikken går i oppløsning, sier Sabel.

HELSE SØR-ØST PRØVDE Å GÅ
UNDER RADAREN

oppdaget forslaget om å utfase en rekke
avtalespesialister, deriblant ortopedi og
smertemedisin. Smerteklinikken involverte
seg da det allerede i februar i år skulle fattes et
vedtak angående utfasingen.

Det var ved en tilfeldighet at Sabel leste
den regionale planen for avtalespesialist
ordningen i Helse Sør-Øst, og således

- Vi kontaktet PSL-leder Frøydis Olafsen,
og vi ble da klar over at Legeforeningen heller

ikke visste om utfasingsforslaget som lå
klart til å bli vedtatt. Vedtaket ble så utsatt
til 14.juni i år. Min opplevelse var at Helse
Sør-Øst prøvde å gå under radaren slik at
planene kunne bli vedtatt uten at noen fikk
vite om det før de eventuelt senere
ville føle seg tatt på senga, sier
Sabel.
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I mellomtiden kan det oppstå et ubehagelig
vakuum for smertepasientene

MANGLENDE KONSEKVENSUTREDNING

BEHOVET ER IKKE FÆRRE, MEN
FLERE HJEMLER

SMERTEUTDANNING FOR FLERE
SPESIALISTLEGER

- At Helse Sør-Øst ikke informerte oss om
at prosessen var i gang synes jeg er uryddig
fra deres side. Dette er en anbefaling de har
gjort uten å utføre en konsekvensutredning.
Det er ingen som har spurt oss hvor
mange pasienter vi behandler, eller hvor
mange dette kan få konsekvenser for. Som
arbeidstaker får man også vanligvis en
oppsigelses- eller dimitteringsvarsling,
men vi fikk ikke beskjed om at våre
stillingshjemler var foreslått utfaset, sier
Sabel.

Sabel viser til lederen i Norsk
anestesiologisk forening sine uttalelser
som understreket at stadig flere sykehus
nedprioriterer smertemedisin og at stadig
flere sykehus-smerteklinikker nedlegges.
Ved sykehusene brukes anestesilegen for
det meste til å gi bedøvelse og narkose ved
operasjoner, da de primært har produksjon
i fokus.

Norsk smerteforening har opprettet en
utdanning som heter Kompetanseområde
smertemedisin. Flere legespesialiteter
kan søke om opptak til det nyopprettede
kompetansegivende kursforløp i
Smertemedisin, noe som går over to og et
halvt år. Tanken er at smertebehandling ikke
kun skal forbeholdes anestesileger, da de vil
jobbe mot en multidisiplinær modell.

- Det er kun et fåtall anestesileger
som jobber på sykehusenes poliklinikker.
Ut i fra behovet burde det opprettes flere
hjemler som gir muligheter til at fagfolk
kommer sammen og lager nye tverrfaglige
smerteklinikker, i stedet for å ta vekk det
lille behandlingstilbudet som eksisterer og
er velfungerende. Alternativet blir å overlate
pasienten til seg selv, eller til fastlegene som
er lite begeistret over dette forslaget, sier
Sabel.

- Dette blir kompetente leger som kan
søke på våre hjemler. Utdanningen er en god
ide, men problemet er at den er ny-oppstartet,
og det vil ta flere år før de første legene er
ferdigutdannet. I mellomtiden kan det oppstå
et ubehagelig vakuum for smertepasientene,
sier Sabel.

Hun mener at det heller ikke nok kapasitet
eller kompetanse på sykehusene i regionen
på det nåværende tidspunkt til å gi et
tilfredsstillende tilbud til de pasientene
som vil bli berørt av en utfasing. Både
smertepasienter og ortopediske pasienter vil
miste behandlingstilbudet sitt. Og påpeker at
det er et paradoks at Helse Sør-Øst ser ut til
å gjennomføre denne planen samtidig som
regjeringen tydelig har sagt at de ønsker å
øke antall avtalespesialister.
- Helseminister Bent Høie er klar
på at antall avtalespesialister skal øke,
og at de skal benyttes i større grad av
helseforetakene. Representanten Bollestad
(Krf)V har stilt spørsmål til Helseminister
Høie under Stortingets spørretime angående
utfasingen av ortopedi og smertebehandling.
Svaret var da at han ønsker en økning i
antallet avtalespesialister, men han legger
seg ikke opp i regionale styringer. Helse
Sør-Øst vil gi ham flere hjemler, men
bestemmer på basis av egne vurderinger
hvilke hjemler, sier Sabel
18

- Pasienter som blir henvist til landets
største smerteklinikk på Ullevål sykehus
får en eller to konsultasjoner, deretter er
det fastlegen som skal stå for den videre
oppfølgingen. Ved vår klinikk har mange
pasienter behov for gjentatte konsultasjoner
på grunn av at de har en kronisk lidelse på
lik linje med lungepasienter, hjertepasienter
og revmatikere, der lindring er en del av
behandlingen. Palliasjon og behandling
blir to sider av samme sak, og det er en stor
gruppe mennesker dette gjelder. Fordi de får
langvarig og regelmessig smertemedisinsk
oppfølging kan mange av dem holde seg
i jobb eller i det minste ha leveverdige liv
uten invalidiserende smerte, sier Sabel.

KAN GÅ PÅ STUMPENE LØS
Pasientorganisasjonene med FFO i spissen
har oppdaget dette, og har sendt brev med
underskriftskampanje til Helse Sør-Øst,
ved Brukerutvalg. Pasienter har også sendt
personlige brev til Helseministeren og bedt
ham garantere for at de har et tilbud hvis
klinikker som Smerte-Medisinsk Institutt i
Oslo blir faset ut.
- Det bør være klart for Helse Sør-Øst
at smerteleger som er utfasingstruet fort kan
få problemer med drift, nyanskaffelser og
nyansettelse av personell. Følelsen av å bli
diskreditert, kan også føre til utbrenthet blant
de aktuelle legene. Det kan bety at tilbudet
slik det er i dag kan forsvinne før man regner
med det ut i fra at ingen orker å ri en døende
helst for lenge. Kanskje er det nettopp det
Helse Sør-Øst også kalkulerer med?

NYHETER/AKTUELT

LIS-UTDANNING I AVTALEPRAKSIS BLIR EN REALITET
En ny forsøksordning åpner for at helseforetakene kan benytte avtalespesialister for
å sikre at læringsmålene for lege i spesialisering (LIS) blir oppfylt. Modellen er klar til
oppstart når ny spesialiststruktur for leger trer i kraft ifra mars 2019.
TEKST: RUNE GEISNES. FOTO: ARKIV

- Rammebetingelsene og den økonomiske
modellen er på plass, nå skal jobben
konkretiseres i helseforetakene i løpet av
høsten og vinteren. Prosessen har så langt
vært konstruktiv. Den har gått relativt raskt
etter at de regionale helseforetakene (RHF)
overtok ansvaret for å lede arbeidet med en
ny økonomisk modell, og vi har fått gode
tilbakemeldinger. Avtalespesialistene vil
nå få dekket kostnadene sine når de har
LIS i avtalepraksis, sier Gro Vik Knutsen
– spesialist i indremedisin og geriatri og
spesialrådgiver i Helse Sør-Øst RHF.

spesialitetene. Dette kan være både
privatsykehus og avtalespesialister, sier
Knutsen.

BÅDE NYTTIG OG NØDVENDIG

SKAL SIKRE GODE
UTDANNINGSLØP
Hun er leder for prosjektgruppen som har
hatt ansvaret for å utarbeide en modell for
hvordan avtalespesialister kan benyttes i
LIS-utdanningen. I det reviderte oppdrags
dokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet
til de fire RHF-ene står det beskrevet at ansvaret
for prøveordningen med LIS i avtalepraksis skal
overføres til de regionale helseforetakene. Lege
foreningen, Helsedirektoratet og RHF-ene har
vært involvert i prosjektet.

Det har vært krevende
å få på plass en
modell, men at ramme
betingelsene er nå lagt

Leder for prosjektgruppen Gro Vik Knutsen, forteller at
helseforetakene nå skal kartlegge innen hvilke fagområder de har
behov for å bruke avtalespesialister, for at utdanningskandidatene
skal tilbys gode utdanningsløp.

- Selve prosjektet har tidligere vært
forankret under Helsedirektoratet i flere år,
og PSL har vært initiativtaker og pådrivere
i en årrekke. Det har vært krevende å få på
plass en modell, men rammebetingelsene
er nå lagt. Helseforetakene skal nå
beskrive utdanningsløpene for de ulike
spesialitetene, og se hvor de må bruke andre
avtaleparter for å oppfylle læringsmålene til
utdanningskandidatene innen de forskjellige

- Det har vært viktig for oss å lage en god
modell for hvordan avtalespesialistene kan
benyttes for deler av LIS-utdanning når
den nye spesialistutdanningen for leger,
del 2 og 3, trer i kraft fra mars neste år. Det
har blitt laget en ny økonomisk modell og
en mal for avtale mellom helseforetak og
avtalespesialist for LIS-utdanningen. Det vil
sannsynligvis spesielt være aktuelt med LIS i
avtalepraksis innen hud- og øye sykdommer,
der store deler av den polikliniske
virksomheten er i avtalepraksis. Det kan
være både nyttig og nødvendig at det inngås
avtaler mellom det aktuelle helseforetaket
og avtalespesialister, slik at LIS kan
gjennomføre deler av utdanningen sin i
avtalepraksis for å oppfylle forhåndsdefinerte
læringsmål, sier Knutsen.
Per dags dato så er det kun to
avtalespesialister som har hatt LIS, Cato
Mørk hos Akershus hudlegesenter og Morten
Andersen hos Moelv Spesialistsenter, begge
har hatt fire LIS hver i et halvt år.
- Det har nok vært et stort engasjement og
en god del idealisme inn i bildet når disse to
legene har hatt LIS i avtalepraksis, for rent
økonomisk har det ikke gått i balanse for de
19

to avtalespesialistene ved å gjennomføre dette,
sier Knutsen.

Man skal hverken gå i pluss eller minus, det
skal være et nøytralt sluttoppgjør

NØYTRALT SLUTTOPPGJØR FOR
BEGGE PARTER
- Vi har kommet dit hen i prosessen at
helseforetakene nå skal kartlegge innen
hvilke fagområder de har behov for å
bruke avtalespesialister, for at utdannings
kandidatene skal tilbys gode utdanningsløp.
Helseforetakene må så koble seg til
avtalespesialister som har kapasitet og
interesse for å ha LIS. Avtalespesialistene
er veldig ulikt fordelt mellom de fire helse
foretakene. Helse Sør-Øst har størst antall
avtalespesialister i forhold til befolkningen,

men det er for tidlig å si noe om det blir
forskjeller i bruken av denne prøveordningen i
de ulike helseregionene, sier Knutsen.
Avtalespesialistene vil beholde refusjoner
og egenandeler, og helseforetakene betaler
lønnen til LIS når de er i avtalepraksis.
Det vil også bli gjennomført et økonomisk
sluttoppgjør for å se om det har slått uheldig
ut for en av partene, enten avtalespesialisten

eller helseforetaket.
- Man skal hverken gå i pluss
eller minus, det skal være et nøytralt
sluttoppgjør. Hvis en LIS blir syk så skal
ikke avtalespesialisten betale sykepenger
til LIS-en, men ved sykdom så må jo
avtalespesialisten dekke inn for pasientene
som er satt opp til LIS-en, noe som kan være
krevende, sier Knutsen.

LEGEFORENINGENS REPRESENTANTER I
PROSJEKTGRUPPEN ER FORNØYDE MED
SLUTTRESULTATET
Avdeling for Jus og arbeidsliv i den norske legeforeningen,
har vært en del av prosjektgruppen som har jobbet for at
leger i spesialisering kan få ha deler av sin spesialisering
godkjent hos avtalespesialister. De forteller prosessen har
vært god, og er fornøyde med modellen som er arbeidet
frem.
Legeforeningen har jobbet for at det skal være like
økonomiske premisser for alle avtaler som inngås mellom
helseforetakene og avtalespesialisten for å skape en
forutsigbarhet. Det har også vært viktig at avtalen har en
viss varighet, og utgangspunktet per dags dato er at den
skal vare i fem år. Avtalespesialisten og helseforetaket skal
sammen i dialog bli enige om hvilke læringsmål som LIS i
avtalepraksis skal ha, og hvor lenge oppholdet skal vare,
noe som kan variere mellom spesialitetene.
Det har også vært viktig for Avdeling for jus og arbeidsliv
at LIS i avtalepraksis ikke skal medføre noen økonomiske
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tap. Det skal å settes av tid til veiledning og
supervisjon, det kan være man må leie kontorplass,
og i noen tilfeller ekstra utstyr. Den vedtatte
modellen ivaretar dette. Legeforeningen ønsket
at et økonomiske intensiv skulle være en del av
avtalen, eksempelvis et etableringstilskudd til å dekke
investeringskostnader. Dette var ikke økonomisk
gjennomførbart, og de økonomiske rammene i den
vedtatte modellen innebærer en ren kostnadsdekning
til avtalespesialistens dokumenterte utgifter.
Skulle noen avtalespesialister bli kontaktet av et
helseforetak som er interessert i å samarbeide om
LIS-utdanning før den trer i kraft 1. mars neste år, så
oppfordrer Avdeling for Jus og arbeidsliv i den norske
legeforeningen at avtalespesialistene kontakter dem,
da de kan bistå med råd, veiledning og tilpasning av
den konkrete kontakten.

NYHETER/AKTUELT

EFFEKTIV KREFTBEHANDLING,
MEN FORTSATT IKKE FOR ALLE
Overlege i onkologi ved Kreft
poliklinikken Sykehuset Levanger
og førsteamanuensis ved NTNU,
Oluf Dimitri Røe, forteller om
overbehandling av kreft generelt,
og nå immunterapi, på grunn
av manglende forskning på
biomarkører.
TEKST OG FOTO: RUNE GEISNES

Immunterapi er et av de største gjennom
brudd, og en effektiv behandling for mange
kreftsykdommer, men per dags dato så
har den kun effekt på mellom ti- til førti
prosent av pasientene som får behandlingen.
Hvorfor behandlingen ikke virker på flere
krever ytterlige forskning. Kreftforskere
fra hele verden diskuterte dette da de nylig
møttes i Trondheim til todagers konferansen
(Klinske kreft-biomarkører: Fra diagnose til
immunterapi - hvorfor er presisjonsmedisin
så vanskelig?) i regi av NTNU og HUNT
forskningssenter.

BÅDE OVER- OG UNDERBEHANDLING
- Biomarkører er et samlebegrep på bio
logiske tester som kan diagnostisere, forutsi
utfall og bestemme behandling av alle syk
dommer. Et av problemene når man ikke
har gode biomarkører, er at man må gi alle
den samme behandlingen for så se hvem den
har virket på. Dette fører til såkalt over
behandling, det vil si at pasienter får be
handling uten effekt, men får bivirkningene
med på kjøpet, sier Røe.
Det brukes verdifull tid på å ineffektiv

behandling, og før man er ferdig så kan
pasienten være for syk til å motta annen
behandling, for eksempel cellegiftbehandling.
Røe påpeker viktigheten av at det forskes i
større grad på hvordan man kan forutsi hvem
som har effekt av behandlingen, og hvordan
man kan få immunterapien til å virke hos de
som ikke har effekt.
- Det er behov for biomarkører i all
medisinsk behandling, men innen vårt
område er det et stort problem at vi må gi

behandling uten å vite utfallet. Det fører til
en stor overbehandling både med cellegift
og immunterapi, og minst like viktig, de
samme pasientene forblir underbehandlet
fordi de kanskje kunne hatt effekt av en annen
behandling. Dette er skadelig for pasientene,
og meget dyrt for det offentlige som tar
regningen med et økende antall innleggelser
som kunne vært unngått, sier Røe.

MÅ VISES TIL FORSKNING
- Historisk så har det vært overaskende
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lite interesse for å utvikle klinisk
brukbare biomarkører til nye
medisiner, så denne forskningen blir oftest
hengende etter når nye medikamenter kom
mer. Selv om legemiddelindustrien gjør en
uvurderlig jobb med utvikling og utprøving av
medisiner i større populasjoner, er forskningen
på biomarkører heller laber, sier Røe.
Samtidig er det offentlige nærmest fraværende
med tanke på finansiering av utprøvinger,
både av medikamenter og biomarkører,
sannsynligvis fordi det koster mye tror han.
Selv om helsemyndighetene og sykehusene
uttrykker et ønske om en pasient-nær
forskning, så bevilges det i hovedsak støtte til
mer basalt rettet forskning, med det som følge
at medikamentutviklerne gjør studier på sine
premisser, uten å teste ut biomarkører.
- Jeg savner at Legemiddelindustrien
hadde forsket mer på biomarkører, men det
er tydelig at fokuset ikke har vært der. De
nye medisinene har en prislapp på oppunder
en million kroner per pasient for ett års
behandling, med en effekt på mellom ti- og
førti prosent av pasientene. Når man krever en
slik pris, så bør man også vise til at det er gjort
hva som er mulig for å predikere effekten i
form av en eller flere biomarkører, sier Røe.

MYNDIGHETENE MÅ INVOLVERE SEG
- Per dags dato så eksisterer det ingen
pålegg fra det offentlige som krever dette av
industrien. Myndigheter over hele verden
er frustrerte over kostnadene på dyre kreft
medisiner, samtidig så er det de som lager
lovene som kunne løse dette. Det må komme
krav for utvikling av biomarkører hånd i hånd
med utviklingen av nye medisiner, og at ingen
prospektive fase III studier bør kunne gjøres
uten samtidig bruk av sensitive og spesifikke
biomarkører, sier Røe.
Han understreker at det kanskje er like van
skelig å utvikle en klinisk biomarkør som en
kreftmedisin, og derfor må myndighetene gi
retningslinjer til industrien, men også bevilge
mye større forskningsmidler for utviklingen
av disse. Røe forklarer at for å verifisere at
en kreftmedisin med biomarkør fungerer i
klinikken, så kreves det en større randomisert
prospektiv studie der behandlingen baseres på
biomarkører. Dette kostbart, derfor mener han
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det er viktig at legemiddelindustrien kommer
på banen med midler til slik forskning, og da
gjerne i samarbeid med det offentlige.
- Dette har nylig blitt et tema som
diskuteres på internasjonalt nivå, og
denne konferansen er en av få i Norge der
biomarkører er et hovedtema. Per dags
dato har det ikke vært noen dialog mellom
kreftforskere og helsemyndighetene rundt
denne tematikken. Helsemyndighetene
klager over dyre medisiner og prøver å få ned
prisen gjennom Beslutningsforum, men dette
endrer ingenting radikalt. Min opplevelse er
at det å skulle være med å styre forskning
og utvikling av medikamenter er noe som
sitter langt inne hos myndighetene, men
jeg tror tiden begynner å nærme seg for at
de må det. Med tanke på de økte utgiftene
i forhold til ny kreftmedisin og andre
medisiner, så tror jeg det vil presse seg frem
nye lover og reguleringer. Men det må også
være bærekraftig for industrien som må ha
inntjening for å kunne fortsette, sier Røe.

USYNLIG MUR MELLOM
LABORATORIET OG KLINIKKEN
- Det var mye spennende og potensielt
banebrytende som ble presentert ved
konferansen. Eksempelvis viste Dr. Kenji
Chamoto ny forskning fra gruppen i Kyoto,
som er oppdagerne av det mest sentrale
immunterapi-prinsipp, check-point hemmerne
PD1, der de fant at et tidligere medikament
brukt til hyperkolesterolemi, benzafibrate i
kombinasjon med immunterapi, kan gi en
effekt der kun immunterapi ikke har gitt noen
virkning. Foreløpig er dette kun utført ved
museforsøk, sier Røe.
Det forskes mye på kreft, men det er lite
av forskningen som kommer ut fra labora
toriet og inn i klinikken. Av tusen mulige
biomarkører som er publisert, så er det kan
skje en eller ingen som blir brukt i klinikken.
Han forklarer at det er flere årsaker til dette.
Blant annet at forskere får motstridene
resultater på grunn av at de har ulike, eller
for små populasjoner som gjør at de ikke kan
validere sine resultater.
- De som jobber i laboratoriet har
sjeldent noe med de som jobber klinisk, og
dette er et stort problem. Det er en usynlig

mur mellom laboratoriemedisin og klinisk
medisin, faginteressene er forskjellige og de
snakker hvert sitt språk. Det som er det nye
in-ordet nå er translasjonsforskning, det vil
si oversettelsesforskning, fra laboratoriet til
klinikken og vise versa. Imidlertid behøver
bokstavelig talt disse to verdenene oversettere,
så de kan forstå hverandre og samarbeide.
Derfor er det viktig å få klinikere til å
samtidig engasjere seg i å forske innenfor
molekylær medisin, såkalte physicianscientists som de kalles på engelsk, sier Røe.

MANGE UTFORDRINGER OG
UBESVARTE SPØRSMÅL
- Diagnostiske biomarkører er også et meget
hett tema, og blant andre presenterte Dr. Ana
Robles fra National Cancer Institute i USA
sine studier på lungekreftdiagnostikk i blod og
urin som var meget lovende. Her presenterte
vi også noe fra vårt HUNT-prosjekt, CancerBiomarkers in HUNT, der vi undersøker
tusenvis av molekyler i blod fra de som ikke
fikk lungekreft, og hos folk som fikk påvist
lungekreft i løpet av en femårsperiode. Vi
ser på tre forskjellige klasser molekyler, og
har gjort funn som kan hjelpe oss å påvise
lungekreft i et før-klinisk stadium, sier Røe.
Målet til forskerne er å finne kliniske
biomarkører, en test for tidlig diagnostikk.
Det er tilsvarende forskningsprosjekter på
gang i Tromsø og Oslo, og disse omfatter
også brystkreft og tarmkreft. I tillegg har
de nå utviklet en modell, en kalkulator
for å finne hvem som er høyrisiko for et
fremtidig screeningprogram basert på slike
biomarkører. Målet er å kunne oppdage
kreftsykdom ved biomarkører på et så tidlig
stadium at det hverken vil være behov for
cellegiftbehandling eller immunterapi.
- Hvilket tidsperspektiv man har for å nå
dette målet er avhengig av hvor mye midler det
blir gitt til forskningen. Det er alt for mange
forskningsprosjekter som ikke blir realisert
på grunn av manglende finansiering, og man
kunne minimum ha doblet eller tredoblet
beløpet som brukes til kreftforskning i dag for
å oppnå ønskede resultater. Forskningsmiljøet
ser håp i forhold til det arbeidet som gjøres
i dag og i tiden fremover, men det er fortsatt
mange utfordringer og ubesvarte spørsmål i
forhold til biomarkører, sier Røe.

PSLS ADMINISTRASJONSKURS OG ÅRSMØTE

PROGRAM 2018
TORSDAG 30. AUGUST 2018
11.30-12.30
12.30-12.45
12.45-13.00
13.00-13.25
13.25-13.55
13.55-14.10
14.10-14.55
14.55-15.10
15.10-16.15
16.15-16.30
16.30-17.00
1700-18.30
19.00

Lunsj og registrering
Åpning ved Frøydis Olafsen, PSLs leder
Hilsen fra Marit Hermansen, president i Legeforeningen
EPJ-systemer – utvikling og nye verktøy gjennom epj-løftet, v/ Eirik Nikolai 		
Arnesen, spesialrådgiver/lege i Legeforeningen
Digitale hjelpemidler i praksis - ”Integrerte datasystemer” v/ professor Glenn 		
Haugeberg, avdelingsoverlege ved Martina Hansen Hospital
PAUSE
Uavklarte symptomer og plager - hvordan kommunisere at det ikke er kroppen
det er noe galt med v/ PhD Fossli Jensen, pediater, Catosenteret.
PAUSE
Fossli Jensen fortsetter
PAUSE
Kvalitetssystemer i legekontor. SKIL. V/ spesialist i allmennmedisin Petter Brelin,
leder i Norsk Forening for Allmennmedisin.
"Control is for Beginners". En musikalsk opplevelse v/Carl Størmer, JazzCode.
Middag på Solsiden

FREDAG 31. AUGUST

09.00-10.15 Etiske regler og næringsdrift v/ Svein Aarseth, leder i Legeforeningens etiske råd
og 		 Stine Tønsaker advokat/spesialrådgiver i Legeforeningen.
10.15-10.30 PAUSE
10.30-11.30
Når feil skjer; avvikshåndtering, meldeordninger og tilsynssystemet, v/ Stine 		
Tønsaker advokat/spesialrådgiver i Legeforeningen
11.30-12.30
LUNSJ
12.30-13.30 Økonomiske konsekvenser av selskapsform, v/ Jan Nordahl, Praktikertjenesten
13.30-14.00 PAUSE
14.00-15.30 Gruppevise møter
15.30-17.00 PSLs time
17.00-18.00 Årsmøte
20.00:
Årsmøtebankett med levende musikk (Strawberries)

LØRDAG 1. SEPTEMBER 		
09.00-10.00
10.00-10.15
10.15-11.00
11.00-11.15
11.15-12.00

For mye eller for lite takster? Takstkurs v/ Torill Nydal, seniorrådgiver i
Helfo og Pål Alm-Kruse, forhandlingsøkonom i Legeforeningen
PAUSE
Takstkurs fortsetter
PAUSE
Nye digitale hjelpemidler – effektiv drift v/ Maria Barøy Ræder, gynekolog, Bergen
Spesialistsenter og Svein Ove Semb, øyelege, Blikk øyeklinikk.
SLUTT

23

SYLTET SOMMER-

MAKRELL TIL FIRE
Makrellen hører helt klart sommeren til, men makrellen på
sommeren kan ofte være fet, så denne retten er basert på at syren
gjør det enklere å bryte ned fettet i fisken. Frisk og lett rett som
kan passe like godt til fest som til en tur. Som dere ser så har jeg
benyttet ulike typer blomster, og jeg oppfordrer alle til å ta en tur
ut for finne noe spennende å dekorere retten med. Kanskje dere
allerede har noe i hagen?
4 fileter makrell (benfri). Det ytterste
skinnet kan med fordel fjernes.

SYLTET LØK

2-4 små rødløk
½ ts salt 4 ss sukker
8 ss 7% edikk
1 dl vann
Rødløk renses og skjæres i skiver. Ha
alt sammen i en kjele og kok opp. Trekk
kjelen til sides og la løken avkjøles i
laken.
HEIDI BJERKAN er fast matspaltist
i Legekunsten. Til daglig driver
hun restaurant Credo og Jossa
Mat og Drikke i Trondheim, og
er også medeier og pådriver av
Vippa i Oslo. Bjerkans kokkekunst
vektlegger kvalitet, økologi og
fremtidige løsninger på bærekraftig
matproduksjon.

SYLTELAKEN TIL FISKEN
½ dl Eplebalsamico
2 cm ingefær (finkuttet)
1 ss sukker
½ ts salt

Alt blandes sammen.
Ha fisken i laken i 2 minutter.

BLOMKARSOLJE

200 gr blomkarse
3 dl nøytral olje (solsikkeolje)
Oljen varmes til 50 grader og kjøres
sammen med blomkarsen i en
foodprosessor i 4 minutter. Deretter siles

SYLTET AGURK

½ agurk. Skrelles lett og ta ut kjernen og
skjæres i en 1 cm tykke skiver.
1 ss eplebalsamico
1 ss sukker
¼ ts salt
Rett før servering vendes alt sammen.
Velbekomme, og god sommer.
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KROPP & SJEL
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ANBEFALT SOMMERLESNING
Hva er vel bedre enn å slappe av med en
god bok på hytten eller stranden i løpet
av sommerukene. Ferietid er lesetid for
mange, og i dette nummeret av Legekunsten
anbefaler Fartein Horgar et bredt spekter av
sommerlektyre for enhver smak.
Fartein Horgar er forfatter, og er for tiden aktuell med en
romansuite om Norges rolle i kolonitiden. «Paradisets elendige»
(2016), skildrer pionertiden på St. Thomas, i Dansk-norsk
Vestindia. «I slaktemåneden» (2017) behandler det dramatiske
slaveopprøret på St. Jan, i 1733. Her er historien sett gjennom
øynene til en slavejente fra Madagaskar. I 2018 kommer
«Frihetens kjøtere, som skildrer gullalderen på St. Croix, og
fremveksten av en klasse frie fargete. Serien vil omfatte fem
romaner.

TORE KVÆVEN:
NÅR LANDET MØRKNAR

ZESHAN SHAKAR:
TANTE ULRIKKES VEI

Samlaget

Gyldendal

Tore Kvævens historisk roman
fra Grønland er noe helt utenom
det vanlige. Skriver forfatteren
at det mørkner om kvelden,
tenner du lampa, selv midt på
lyse formiddagen. Nevner han
noe om kulde, henter du en
ekstra genser, og flytter nærmere
peisen.
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Mohammed og Jamal, hoved
personene i Shakars roman, er
skyskraperengler i drabantby, og
sentrum for deres univers er Tante
Ulrikkes vei, hvor de bor. Stovner er
en ghetto. Gutta vet det. Selv om Mo
og Jamal bor i samme gate, er de i
hver sin ende av ghettoen.
Forfatteren har skapt to så
distinkte karakterer, uten å gjøre
noen av dem til karikatur. Bak den
tilforlatelige og verdinøytrale tittelen,
skjuler det seg et krast angrep på
systemer som, i beste mening, skyver
mennesker som allerede er på vei
utfor, over kanten.

NYHETER/AKTUELT
KROPP & SJEL

JÓN KALMAN STEFÁNSSON:
SOMMERLYS, OG SÅ KOM NATTEN
Forlaget Press

KARL OVE KNAUSGÅRD:
SÅ MYE LENGSEL PÅ SÅ LITEN FLATE
En bok om Edvard Munchs bilder
Oktober

Den fineste boka som er
kommet på norsk hittil i år. I
en liten bygd på Island, milevis
fra Reykjavik, begynner
plutselig en dag direktøren på
Trikotasjefabrikken å drømme
på latin. Det forandrer alt. Dette
er en roman så stillferdig og
vakker at den fortsetter å leve i
leseren lenge etter at siste side er
vendt. Samtidig skal Stefánssons
romantrilogi – nylig utgitt i
ett bind – anbefales, nydelig
hinsides beskrivelse, den og.

KURT AUST:
SKIPET MED DET ONDE ØYET
Aschehoug

I år 1706 seilte den unge gutten
Peter Wessel, senere kjent
som Trondheims store sønn
Tordenskiold, med seilskuten
«Christianus Quintus», i
slavetrafikk mellom Afrika og
Dansk Vestindia.
«Skipet med det onde øyet»
går inn i Kurt Austs serie med
kriminalgåter fra den tiden
Norge og Danmark var i union,
og slavehandelen var en næring
i vekst, og er en oppvisning i
elegant plot-snekring.

Etter at så mye er sagt av
skarpsindige kunsthistorikere
gjennom så mange år, skal
det godt gjøres å komme
med nytt av betydning. Med
utgangspunkt, ikke i historien og
litteraturen, men i seg selv, har
Karl Ove Knausgård klart det
kunststykket.
Det er med utgangspunkt
i hva Munchs billedverden
gjør med ham som mottaker,
Knausgård, går tilbake til
essayistikkens grunnidé, og blir
formidler i særklasse.

GABRIEL GARCIA MARQUES
HUNDRE ÅRS ENSOMHET
Gyldendal

En liste over anbefalt sommer
lesning er aldri komplett uten at
«Hundre års ensomhet» nevnes. I
romanen (Nobelprisen i litteratur
1982) rulles Latinamerikas
historie opp i et språk som siden
ga opphavet til begrepet Magisk
realisme. Den er fantastisk. Den
kan leses igjen og igjen. Man kan
slå opp hvor som helst, lese en
setning, og vite med seg selv: I dag
har jeg lest et mesterverk.
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DIAGNOSTIKK I VOKS
Hovedtemaet i forelesningsterminen var medisinhistoriens kanskje
mest fryktede og samtidig fascinerende sykdom, syfilis.

DR. MED. EINAR BERLE:
SpesiaList i gynekologi og utdannet innen
arkeologi og kunsthistorie. Han behersker
5 språk og har jobbet innen både psykiatri,
patologi, le-gevakt og maritim medisin.

Dagens patologikasus hadde i sin tid vært
«konditorlærling i Paris», et etiologisk hint.
Professor viste frem et obduksjonspreparat
med en lesjon i øvre del av aorta, et rumpert
aneurisme. Det var, fikk vi vite, en syfilitisk
sen manifestasjon, med typisk lokalisasjon.
Dødelig, aortal svie som hevn for søt sensuell
kløe under lødige lærlingsdager i Frankrike.
Efter patologens introduksjon, med demon
strasjon av syfilis i tredje stadium, fulgte en
tredagers dermatologisk forelesningsserie om
veneriske sår og allehånde utslett.

MED HETTE OG LENDEKLEDE
Som ouverture til demonstrasjonen av
syfilitiske tildragelser og manifestasjoner,
ble en mann bragt inn i auditoriet. Han

Professor viste frem et obduksjonspreparat med en lesjon i øvre del
av aorta, et rumpert aneurisme. Det var, fikk vi vite, en syfilitisk
senmanifestasjon, med typisk lokalisasjon.
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Denne dagen fikk vi demonstrert et flekket utslett som affiserte hele kroppen; andre akt av det syfilitiske drama, syfilitisk exanthem.

var naken, kun iført et lendeklede, og med
anonymiserende hette over hodet. Efter
innledende, historiske kommentarer om
syfilis´ inntreden på den europeiske sykdoms

Studenter stimlet til, senket blikket mot mannens genitale sfære, og
professor pekte på et stort sår på pasientens penis, primær sjanker.

arena, ble lendekledet snappet vekk, og
mannes underliv blottet, fremhevet og
fremvist. Studenter stimlet til, senket
blikket mot mannens genitale sfære, og
professor pekte på et stort sår på pasientens
penis. Såret skulle forsvinne ble det sagt,
men den underliggende sykdom kunne,
ubehandlet, dukke opp igjen ved senere
anledninger og da i ny forkledning. Hadde
man ikke selv hatt et penibelt sår en gang?
Som forsvant! For noen av studentene
resulterte syfilisforelesningen i forskende,
hypokondrisk blikk på egne genitalier, noen
spurtet sågar avsted for å ta blodprøve.
Ny forelesningsdag. Ny mann i auditoriet.
Også han med hette og lendeklede, men
i motsetning til gårsdagens pasient, fikk
dagens demonstrasjonsobjekt beholde de
dekkende plagg.

NYHETER/AKTUELT
KROPP & SJEL

Moulagene, ble i tiltagende grad anvendt i undervisningsøyemed. Voksavstøpningene ble svært populære, og ble flittig brukt som undervisningsobjekter helt inntil 1950 – 60 årene. Derefter gikk voksmaskekunsten i
glemmeboken. Her fra en Moulagesamling ved Universitetet i Freiburg.

syfilitiske drama. Tredje akt fulgte neste dag.
Store forventninger var knyttet til kommende
forestilling. En ny demonstrasjonspasient
var ventet, men ingen dukket opp. I stedet
ble det trillet inn et tildekket objekt. Igjen
ble et dekke fjernet. Foran oss lå en livaktig
voksmaske, grotesk, fryktinngytende, vansiret
med detaljert fremstilling av ulcererende
lesjoner: Tertiær syfilis. Pasient var denne
gang, mye av pietetshensyn, erstattet av en
avstøpning i voks.
Foran oss lå en livaktig voksmaske, grotesk, fryktinngytende,
vansiret med detaljert fremstilling av ulcererende lesjoner, tertiær
syfilis. Pasienten var denne gangen, mye av pietetshensyn,
erstattet av en avstøpning i voks.

UTSLETT OVER HELE KROPPEN
Så var det da heller ikke genitalier som
skulle demonstreres, derimot et flekket utslett
som affiserte hele kroppen; andre akt av det

SYFILIS I VOKS
Demonstrasjonsobjektet fra siste akt i den
syfilitiske forelesningsserie, var en såkalt
«moulage» (av franske «mouler» - forme).
De var utferdiget i voks og ble brukt til å vise
sykdomsbilder med eksterne forandringer.
Voks var godt egnet, idet den avspeilet hudens
bleke kulør, og dens antydede transparens.
En slik voksavstøpningen er et direkte

avtrykk av et gitt objekt, og fremstår derfor i
naturlig størrelse. Den er bemalt og til tider
utstyrt med hudatributter og øyne; noen
er sågar furnert med hår, vipper og bryn.
Fremstillingen av denne type voksmodeller
er en møysommelig, tidkrevende prosess
som krever tålmodighet og kunstnerisk
talent. Først lages en maske eller avstøpning
av gips til tider annet støpemateriale. Dette
legges over den sykdomsaffiserte kroppsdel.
Efter at gipsmasken er størknet, helles voks
over avtrykket, og man får en avstøpning av
gipsforbildet. Efter at voksen er stivnet og
skilt fra gipsmodellen, blir den bemalt og
dekorert. Det hele utført i overensstemmelse
med den sykes sykdomsmanifestasjoner,
med pasienten som modell for egen
sykdomstilstand.
Mens bruken av voksmodeller er gammel,
er anvendelse av moulager i under
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visningsøyemed av nyere dato. Tradisjonen
kan føres tilbake til 1880 årenes Wien,
efter en demonstrasjon under den første
verdenskongress i dermatovenerologi.
Som paddelige hatter dukket nu utallige
moulage verksteder opp, og det ble opprettet
egne samlinger ved de fleste universiteter
i Europa. Moulagene, gjerne fra egen
kolleksjon, ble i tiltagende grad anvendt i
undervisningsøyemed. Voksavstøpningene
ble svært populære, og ble flittig brukt som
undervisningsobjekter helt inntil 1950 – 60
årene. Derefter gikk voksmaskekunsten i
glemmeboken. I vår tid har tilvirkningen
og bruken av moulager fått en slags
renessanse. Nok å nevne Zürich, som
med Europas største moulagesamling, har
gjenopptak bruken av voksmodeller som
demonstrasjonsobjekter i forbindelse med
undervisning i dermatovenerologi.

EN VOKS(ENDE) TRADISJON
Til forskjell fra moulagekunsten, er utforming
av figurer i voks en gammel tradisjon. Det er
funnet voksmasker helt tilbake til egyptisk
storhetstid. For romerne, med sin aktelse for
familiens aner, var voksavstøpninger svært
populære; de viste forfedrene i vokselig,
naturtro prakt. Ikke før hadde husherren
trukket sitt siste sukk, så kom støpeteamet
ilende til med gips, og klasket den i ansiktet
på den avdøde. Gipsavstøpningen fungerte
som mal for en voksmodell. Denne kunne
utstilles sammen med uante mengde aner.
Voksfigurene hadde sin egen, fremtredende
plass i huset og ble ved gitte anledninger
fremvist eller båret rundt i prosesjoner.
Bruken av voks som modellerings
materiale skulle også bli populær i anatomi
undervisningen. Det var til tider slik at

likene ikke akkurat strømmet inn på den
anatomiske disseksjonsstue; mangel på lik
ble et obduserende problem. Kirken, med sin
anatomimotarbeidende agenda og vekslende
aksept for disseksjon, la en ytterligere demper
på liktilgangen. Ved visse institusjoner
utferdiget man derfor voksmodeller, basert
på dissekerte anatomiske preparater. Disse
var ikke, som moulagene, et resultat av
gipsavstøpninger, men var voksfigurer
formet ut fra anatomiske forbilder. Prosessen
kan sammenlignes med billehuggeri, med
anatomiske preparater i voks, tilvirket av
kunstnere. Da slike objekter ikke er basert
på avstøpninger av gitte modeller, vil
kunstnerens talent og ferdigheter være utslags
givende for vokspreparatets utforming, noe
som kan resultere i unøyaktigheter og bortfall
av anatomiske detaljer.
En fantastisk samling av slike anatomiske
vokspreparater finnes i Firenze i samlingen
«La Specula». Med kunstnerisk sans for
detalj fremvises her de lekreste anatomiske
preparater, alle i voks.
Denne modelleringsteknikk er også
bakgrunnen for verdens mest kjente voksfigur
samling, Madame Tusseauds´. Denne driftige
vokskunstner laget opprinnelig voksfigurer
med modeller fra den franske adel, figurer
som ble ødelagt i forbindelse med over
klassens dalende popularitet. Så, Madame dro
til London og skapte nye, utrolig livaktige
mesterverk, i voks: Madame Tusseaud´s Wax
Cabinet .

VOKS FREMFOR LEVENDE FORBILDE

En fantastisk samling av slike anatomiske vokspreparater finnes i Firenze i samlingen «La Specula». Med kunstnerisk sans for detalj fremvises
her de lekreste anatomiske preparater, alle i voks.
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Det er flere forklaringer på hvorfor bruken
av moulager i medisinundervisningen ble
populær. Ikke minst spiller hensynet til
pasienten en rolle. Enkelte sykdomstilstander
kunne vise skjemmende, skremmende og
groteske manifestasjoner; en sykdoms
rammet ville lett kvie seg for å være
demonstrasjonsobjekt. Langt å fortrekke
var avstøpninger i voks, avtrykket dekorert
og bemalt med pasienten som modell. En
slik bemalt voksfigur gjengav naturtro

KROPP & SJEL

pasientens sykdomstilstand og utgjorde et
glimrende substitutt for avkledningsseanser
og blottstilling foran vitebegjærlige
studenter. Grupper utenfor det akademiske
miljø hadde også en viss interesse av voks
modellene, spesielt de som viste syfilitiske
manifestasjoner. De ble gjerne presentert som
en del av et «frykt og redsels» kabinett, til

Et dykk i samlingen og man har et avtrykk av sjeldent forekommende
tilstander. Med tiden har en rekke sykdommer forandret karakter, noen
har sågar forsvunnet. Skjørbuk var tidligere skipsfartens svøpe.

skrekk og advarsel: «Sykdomspris å betale
efter møte med skjøgens skjød», skremsels
propaganda i sexualmoralens tjeneste.
Viktigst er allikevel moulagesamlingens
funksjon som arkiv og medisinhistorisk
dokumentasjon. Selv ved de store klinikker vil
enkelte syndromer og manifestasjoner mangle
på den kliniske meny; det er ikke alltid man
har «det interessante kasus» for hånden.
Problemet kan løses med en moulage. Et dykk
i samlingen og man har et avtrykk av den
sjeldent forekommende tilstand.
Med tiden har en rekke sykdommer forandret
karakter, noen har sågar forsvunnet. I
denne sammenheng gir voksavstøpningene
et tidsfrosset bilde av tidligere tiders
sykdomspanorama og patologi.
I 1977 var kopper utryddet, bortsett fra et

I 1977 var kopper utryddet,
bortsett fra et laboratorierelatert
kasus med dødelig utgang
i 1978. Hvorvidt dette er
nødvendig er omdiskutert.
Men skulle det ved en ulykke,
sabotasje eller biologisk
krigføring slippes løs igjen, er
det greit om man kan danne
seg et bilde av om hvordan
denne svært smittsomme,
vansirende virussykdom så ut.

laboratorierelatert kasus med dødelig utgang
i 1978. Viruset oppbevares fortsatt i USA
og i USSR. Hvorvidt dette er nødvendig er
omdiskutert. Men skulle det ved en ulykke,
sabotage eller biologisk krigføring slippes
løs igjen, er det greit om man kan danne
seg et bilde av om hvordan denne svært
smittsomme, vansirende virussykdom så ut.
Og da er intet bedre enn en moulage.
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