JOURNALEN
O S L O

L E G E F O R E N I N G

N R

4 / 2 0 1 4

ALDER SOM KRITERIUM:

FOTO: TRYGVE INDRELID

Prioritering eller
diskriminering?

Her står det en annonse
i papirutgaven.
Av hensyn til reklameregler,
er denne tatt ut av den
elektroniske utgaven.

JOURNALEN

Tidsskriftet Journalen er medlemsblad
for Oslo legeforening og utkommer fire
ganger i året.
MEDARBEIDERE I DENNE UTGAVEN:
PER HELGE MÅSEIDE

REDAKTØR
Tlf: 95 20 13 14
phmaaseide@hotmail.com

ELLEN RENBERG

REDAKSJONSSEKRETÆR
LAYOUT
Tlf: 40 64 82 82
ellen@svovel.no
KRISTIN
MACK-BORANDER

JOURNALIST
krimack@live.no

LENE JOHANSEN

JOURNALIST
lj@lenejohansen.com

ANN CHRISTIANSEN

JOURNALIST
ann@annchris.no
TRYGVE MONSEN

NETTREDAKTØR
trygvemonsen@mac.com
Forsidefoto: TRYGVE INDRELID

Frist for innlevering av stoff til
Journalen 1/2015 er 13. februar.
ANNONSER:
Media-AaMarketing
Postboks 240,1401 Ski
Tlf: 64 87 67 90 / 90 04 32 82
E-post: arne@aamedia.no
POSTADRESSE:
c/o Oslo legeforening
Postboks 178 Sentrum
0102 Oslo
TRYKK: Merkur Grafisk AS

REDAKTØ REN
PER HELGE MÅSEIDE

SUSS-telefonen bør bestå
Det er vanskelig å forstå at et abortforebyggende tiltak
nedlegges under en KrF-støttet regjering.
SUSS, eller senteret for ungdom, samliv og
seksualitet har lagt på røret for godt i utgangen av november etter å ha vært i drift siden
1987. Formålet har vært
•Å
 redusere uønskede svangerskap og
aborter hos unge
•Å
 redusere smitte av seksuelt overførbare
sykdommer
• Å tilby helsehjelp til ungdom innen seksuell
og reproduktiv helse.
SUSS var landsdekkende og tjenestetilbudet
på telefon, sms og e-post, ble drevet av
psykologistudenter, psykologer, legestudenter
og leger.
I 2013 hadde senteret 11 000 henvendelser og det var 25 000 besøk på nettsiden www.suss.no. I fjor søkte SUSS om
6,5 millioner kroner over statsbudsjettet for
å drifte tjenesten. Ifølge NRK fikk de 5,3
millioner kroner, men samtidig beskjed om
at de måtte forberede seg på kutt. Fra og
med 28. november er det slutt. Årsaken at
Helsedirektoratet ikke lenger ønsker å støtte
hjelpetjenesten økonomisk.
SUSS har også samarbeidet med NRKs
Juntafil, som har 195 000 lyttere i uken. Det
er ikke uten videre helt enkelt å forstå Helsedirektoratets begrunnelse for å trekke tilbake
statsstøtten til SUSS: manglende aktualitet,
alternative tjenester og pris.
Ifølge fastlege Ole Rikard Haavet, som har
forsket på ungdomshelse i 20 år, har tjenesten
holdt et høyt faglig nivå, samtidig som det

ikke finnes noe tilsvarende lavterskeltilbud til
den samme aldergruppen.
Noen vil kanskje stille spørsmål ved om ikke
det er nok seksualundervisning i verden, og
om ikke nettstedet www.klara-klok.no, som
Helsedirektoratet driver, kan gjøre samme
nytten?
Det er vanskelig å se for seg at en spørrespalte med én ukes svarfrist eller et radioprogram erstatter direkte kontakt med en
fagperson. Som de fleste har erfart, Internett har ikke redusert pasientenes behov for
å høre legens råd, tvert imot kommer ofte
pasienter med informasjon som de ønsker
kvalitetssikret. Årsaken er nok den personlige dialogen og tillitsforholdet mellom lege
og pasient.
SUSS har tilbudt anonyme telefonsamtaler
og en svarfrist på nett og sms på ett døgn.
Samtidig som unge har hatt tilgang til
noen å snakke med om tabubelagte tema,
har medisin- og psykologistudenter fått
verdifull trening i vanskelige samtaler med
usikker ungdom.
Det meste kan startes i helsetjenesten
under henvisning til «økt satsing på», og
det meste kan nedlegges under henvisning
til «har ikke råd til».
Det er mye som taler for at god samlivs
undervisning i hvert fall ikke øker omfanget av seksuelt overførbare sykdommer og
uønskede graviditeter. Kanskje er det på
tide at helseministeren tar en SUSS-telefon
til helsedirektøren?

Ombord i Adolf Hitlers ubåt
JOURNALEN PÅ NETT
www.fagbladetjournalen.no
FØLG JOURNALEN PÅ TWITTER
www.twitter.com/Journalen
Journalen er medlem av Fagpressen og
redigeres etter Redaktørplakaten, Vær
Varsom-plakaten og Tekstreklameplakaten.

Ettertrykk og elektronisk videredistribusjon kun tillatt etter særskilt avtale.

Er du blant de mange som tror at Adolf Hitler
begikk selvmord? Da tar du feil, i hvert fall
ifølge Hans Kristian Gaarder, som nylig slapp
til i rollen som uavhengig forsker og vaksine
skeptiker i NRK P1s Her og Nå.
Gaarder mener det finnes bevis på at Hitler
flyktet til Sør-Amerika i en ubåt, at det slippes ut hemmelige partikler fra amerikanske fly, såkalte «chemtrails», og at NATO og
CIA styrer verdens narkohandel. Velkjente
konspirasjonsteorier, med andre ord.
Bakgrunnen for saken var et utspill fra investor Øystein Stray Spetalen som hevder at sykdom hos datteren skyldes HPV-vaksinen. På
bakgrunn av aktivitet i sosiale medier ble dette

en vaksinedebatt i NRK P1 med Gaarder på
den ene siden, og lege og forsker Sveinung
Wergeland Sørbye på den andre siden.
Innslaget kan best karakteriseres ved å sitere
salige Henrik Ibsen: «Hvor utgangspunktet er
galest, blir titt resultatet originalest».
NRK har beklaget måten Gaarder ble presentert på, selv om det største problemet nok
er at det ikke var noen god grunn til å lage et
innslag basert på den bekymrede kjendisfarens
høyttenkning.
En sterkere satsing på forskningsjournali
stikk er antakelig den beste vaksinen mot til
svarende vaksinesprøyt.

J O U R N A L E N N R 4 I 2 01 4

3

T EMA I A LD E R S P R I O R I T E R I NG

– Jeg skjønner
ikke helt at
dette er uetisk
– Vi har et særlig ansvar for dem som har det verst,
som er rammet av sykdom tidlig i livet og har et plagsomt og smertefullt liv, sier professor Reidun Førde.
TEKST: ANN CHRISTIANSEN I FOTO: TRYGVE INDRELID

FAKTA
Prioriteringsutvalget

2. november i år la Prioriteringsutvalget
•1frem
sin utredning.
epartementet har sendt ut rapporten på
•Dhøring.
Det skal legges frem en stortings
melding om prioritering i 2016.

agens kriterier for prioritering i helse
•Dtjenesten
baserer seg på: Tilstandens
alvorlighet, nytten av tiltaket og kravet om
kostnadseffektivitet.
Utvalget ønsker å innføre tre nye kriterier:
Helsegevinst: Et tiltaks prioritet øker med
forventet helsegevinst og annen relevant
velferdsgevinst fra tiltaket.
Ressurs: Et tiltaks prioritet øker desto
mindre ressurser det legger beslag på.
Helsetap: Et tiltaks prioritet øker med
forventet helsetap over livsløpet hos den
som får helsegevinst.
Disse tre kriteriene bør alltid ses i sammenheng med hverandre og bør gjelde i hele
helsetjenesten, ifølge utvalget.
Målsetningen er «flest mulig gode leveår
for alle, rettferdig fordelt».
Selv om QALY (kvalitetsjusterte leveår)
neppe noensinne vil gi tall som alle kan bli
enige om, mener utvalget at metodens
kjerne er viktig å bygge videre på.

•

– Hva er den store endringen sammenliknet
med dagens kriterier?
– Vi mener at vi har fått større konkreti
sering av prinsippene som lå der fra Lønning II-utvalget. Vi har prøvd å gjøre disse
allment aksepterte kriteriene mer tydelige,
sier Førde.

for kost/nytte-vurderinger.

– Er det riktig at yngre mennesker vil bli
prioritert fremfor eldre i forslaget?
– Det er ikke alder som sådan, men helse
tapet forbundet med en sykdom som er
avgjørende. Utvalget følger en tankegang
om at livet må ses i et livsløpsperspektiv. Vi
vil redusere ulikheter i hva vi kaller «gode
leveår». Mange sykdommer gir ikke forskjeller i helsetap, og da vil det ikke spille
noen rolle om pasienten er ung eller gammel. Det er også slik at en eldre kroniker som
har levd med store funksjonshemninger hele
livet, vil kunne ha et større helsetap enn en
yngre person som ikke har hatt slike plager.
Da følger det at den eldre bør ha prioritet.

(0,5) livskvalitet, får 2,5 QALY. En 20-åring
med samme livskvalitet får 32,5 QALY.
Brukes for å kunne sammenligne nytten av
forskjellige tiltak på tvers av pasientgrupper.
Benyttes særlig for å vurdere nytten av å ta
i bruk nye legemidler eller ny teknologi.
Selv om grunnlaget for denne beregningsmåten er omstridt, har den vunnet
innpass i medisinsk evalueringsforskning.
(Kilde: Wikipedia/Store medisinske leksikon)

– Dere sier at alder i seg selv ikke skal være
et kriterium, men så blir det det likevel indi
rekte?
– Ja, det kan det bli i de situasjoner at grad
av funksjonshemming er like stort for en ung
og en eldre kroniker. Det er også ofte slik at
helsegevinsten for en ung kroniker vil være
større enn for en eldre kroniker. Også i dag
gjøres det prioriteringer etter alder.
– Vi kan se på køen for organdonasjoner.

•
•
•

QALY

valitetsjusterte leveår (QALY) er en
•Kmåleenhet
for helsegevinster som benyttes
tt «perfekt» leveår gir 1 QALY. En 80-åring
•Emed
forventet levetid på 5 år, med halv

•
•
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«Åpent og rettferdig – prioriteringer i helse
tjenesten» er tittelen på Prioriteringsutvalgets
rapport. Men hvor rettferdig er det hvis yngre
mennesker skal prioriteres fremfor eldre?
Førde, som er professor ved Universitetet i
Oslo, Senter for medisinsk etikk, er en av de
14 personene i Prioriteringsutvalget som har
vært ledet av professor Ole Frithjof Norheim.

JOURNALEN NR 4 I 2014

Når det gjelder lunger, vil allerede i dag
de som er over 65 år, normalt ikke få. De
blir nedprioritert. Man må sette grenser et
sted. De fleste vil forsvare å gi lungen til en
25-åring med småbarn fremfor en som er 60,
sier hun.
– Dere vil videreføre det matematiske
begrepet QALY for å beregne helsegevinst.
Hvorfor det?
– Helsegevinster kommer i form av økt livslengde og/eller forbedret livskvalitet. Vi er ikke
opptatt av QALYs som sådan, men å ha sammenlignbare mål på helsegevinst og helsetap.
Ved prioritering på gruppenivå, må vi ta hensyn til helsegevinst og helsetap. Hvis vi ikke
anvender sammenliknbare mål, vil prioritering
bli tilfeldig. Utvalget erkjenner flere metodiske
problemer, men mener metoden må utvikles –
og at beregningene skal rapporteres på en åpen
og forståelig måte.

Prioriteringer gjøres hver dag, og vi ønsker
at det skal gjøres åpent og etter demokratiske
prinsipper, sier Reidun Førde.

– Det dreier seg om folks helse – og hvordan
og hvem som skal prioriteres. Det er viktig
for alle å forstå. Hvorfor har dere ikke gjort
dette mer konkret og forståelig?
– Fordi at dette er veldig vanskelig å konkretisere. Og utvalget er kanskje ikke engang
sammensatt sånn. Her legges noen føringer
som skal gjennom en bred debatt – noe blir
kanskje forkastet. Eller kriteriene blir tatt inn
i nye veiledere som fagmiljøet bruker. For
meg har det vært et mål at vi måtte komme
med noe som er begripelig for politikere og
for dem som skal gjøre prioriteringen ved
senga.
Arvid Heiberg, Jan Frich og John-Arne
Røttingen har argumentert for at status som
sjelden sykdom bør tillegges selvstendig vekt
ved prioriteringer.
– Hvorfor kan ikke sjeldne sykdommer ha
egne kriterier?

– Man kan ha sjeldne sykdommer som ikke
er alvorlige, da er det ingen grunn til at de
skal prioriteres. Det som er problematisk med
sjeldne sykdommer, er at det er vanskeligere å
dokumentere effekt fordi det er så få å prøve
det ut på. Man må vurdere sjeldenhet opp
mot kriteriene helsetap, ressursbruk og helsegevinst.
– Blir det dyrere egenbetaling for visse til
stander?
– Vi har sagt at systemene for egenbetaling
i dag er vilkårlig i forhold til kriteriene. Det
betyr at noe behandling som ikke er veldig
alvorlig, er gratis eller billig, mens andre
behandlinger kan være belagt med til dels
store egenbetalinger. Vi mener det er viktig å
tilpasse systemet for egenbetaling så det stemmer overens med måten man vil prioritere på.
Men vi mener ikke at pasientene skal betale
mer totalt sett.

– Åpent og rettferdig er tittelen på forslaget
– er dette systemet mer rettferdig?
– Rettferdighet er et vanskelig begrep. Men
vi sier at vi har et særlig ansvar for dem som
har det verst, som er rammet av sykdom
tidlig i livet og har et plagsomt og smertefullt liv. Jeg skjønner ikke helt at folk synes
dette er uetisk. Hva man mener er uetisk
eller etisk må begrunnes med referanse til
en etisk norm. Utvalget mener at «flere gode
leveår for alle, rettferdig fordelt» er en god
etisk norm.
Førde sier at utvalget etterlyser større
ressursbevissthet.
– Hvis man tar inn en ny metode, ny
medisin, fortrenger man noe annet. Det
renner ikke inn penger i helsetjenesten.
Prioriteringer gjøres hver dag, og vi ønsker
at det skal gjøres åpent og etter demokratiske
prinsipper. ■
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Folk skal få slippe å komme på sykehus og
få opplevelsen av at de er et tilfeldig nummer i et lotteri, mener Jan Helge Solbakk.


FOTO: TRYGVE INDRELID

Dypt bekymret over verdigrunnlaget
– Jeg er helt uenig med dem som sier at det ikke er nødvendig å prioritere fordi
vi lever i verdens rikeste land. Å tro noe slikt er drømmefantasieri, selv i Norge,
sier professor i medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo, Jan Helge Solbakk.
TEKST: ANN CHRISTIANSEN

– Allikevel er jeg kritisk til Norheimutvalgets rapport av flere grunner, fortsetter han.
– For det første har de bare gjort deler av den
jobben de skulle gjøre, de har rett og slett ikke
fulgt mandatet som også var å presisere og
utdype kriteriene som ligger til grunn for prioriteringer i den norske helsetjenesten basert
på anbefalingene fra det såkalte Lønning IIutvalget: 1)Tilstandens alvorlighet, 2) Nytten
av tiltaket og 3) Kravet om kostnadseffektivi
tet. I stedet har de erstattet alvorlighetskriteriet
og introdusert begrepene helsegevinst og helsetap, sier Solbakk.
– Utvalget påstår at disse to helseøkonomiske begrepene er mer forståelige. Det påstås,
men belegges ikke. Folk vet godt hva både
nytte og alvorlighet er. Likeledes hevdes det at
de nye kriteriene er enklere å operasjonalisere
på ulike beslutningsnivåer. Heller ikke denne
påstanden begrunnes.
– Hvilke klinikere er det som besitter den
glasskulen som gjør at de kan forutse det disse
begrepene impliserer? De forutsetter nemlig
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innsikter som før var forbeholdt spåkoner,
astrologer og andre foranskutte lyn. I tillegg
har kriteriene en svært uheldig og utilsiktet symboleffekt. Gevinst og tap er noe man
forbinder med lotteri, sier Solbakk.
– Riktignok er livet et lotteri for oss alle,
men folk skal få slippe å komme på sykehus
og få opplevelsen av at de er et tilfeldig nummer i et lotteri. Jeg er dypt bekymret over
verdigrunnlaget som er lagt til grunn i rapporten. Prioriteringstenkningen dreies i stadig
mer helseøkonomisk og utilitaristisk retning.
Språket blir mindre og mindre tilgjengelig for
folk flest og definisjonsmakten i økende grad
overlatt til helseøkonomer med innsparing
som overordnet mål. Slik kan vi ikke ha det i
et demokratisk samfunn, sier han.
Det som er enda mer alvorlig, ifølge Solbakk, er at man med begrepene helsegevinst
og helsetap snikinnfører aldersdiskriminering
som prioriteringskriterium. Hvorfor skal en
40-åring prioriteres fremfor en 70-åring ved
hjerteinfarkt? spør han.
– Får man hjerteinfarkt som 40-åring, vil
det i utgangspunktet medføre stor risiko for at

livsløpet blir forkortet. Jeg tror folk kommer til
å se hvor problematisk dette er når det går opp
for dem at de nye kriteriene vil gi 40-åringen
forrang. Det er paradoksalt at man i dag, hvor
mennesker lever til langt opp i åttiårene, legger
til alder som et kriterium for rett til helse
tjenester, sier Solbakk. ■

FAKTA

Spørreundersøkelse

knapt flertall (47 mot 42 prosent) mener
•Eatt ressursene
vi bruker på helse i dag ikke er
tilstrekkelig til å sikre full beredskap og tilbud
av alle nyttige tiltak.
Halvparten (50 prosent) mener at Norge kan
ta seg råd til en helsetjeneste som tilbyr
alle nyttige helsetiltak uten at det trenger å
gå på bekostning av andre viktige samfunnsoppgaver. 32 prosent var uenig, mens
18 prosent forholdt seg nøytrale.
(Gjennomført av Norsk Medborgerpanel
(NMP) på vegne av Prioriteringsutvalget)

•
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Det koster å drive et moderne sykehus, men det er ikke alltid pengene som begrenser hvem som skal prioriteres.

Foto: The Intervension Centre/OUS

Medisinske hensyn
er ofte viktigst
De vanskelige prioriteringsspørsmålene i den kliniske hverdagen handler om
medisinsk-faglige avveininger mer enn økonomi, mener Øivind Molberg.
TEKST: KRISTIN MACK-BORANDER

– Pasienter som for eksempel trenger en lunge
transplantasjon, har sjelden bare et sykt organ,
det er mange hensyn å ta. Som oftest stoppes
en behandling av rent medisinske hensyn, ikke
økonomiske begrensninger, fortsetter Molberg, overlege ved avdeling for revmatologi,
hud og infeksjon på Rikshospitalet.
– Hva med systemisk sklerose-pasientene
som har vært en mediesak i det siste. Rep
resenterer ikke de vanskelige prioriterings
dilemmaer?
– Så vidt jeg vet, har vi henvist to pasienter
til autolog stamcellestøtte. De ble begge
avslått med begrunnelse at det ikke finnes
forskning som kan dokumentere effekt. I
år er det imidlertid publisert en studie som
viser at slik behandling har noe for seg, og
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dette har gjort hematologene mer positive.
Når det gjelder det rent økonomiske aspek
tet, dreier dette seg om et så lite antall, cirka
tre pasienter i året, at det ikke utgjør noe
reelt økonomisk prioriteringsproblem. Da
blir det noe annet med for eksempel dyre
MS-medisiner, fordi det er så mange flere
av disse pasientene.
I revmatologien viser prioriterings
spørsmålet seg først og fremst i bruken av
høyteknologisk utredning, ifølge Molberg.
– Med PET-scan kan vi visualisere hvor
det er aktiv betennelse, noe som gjør det lettere å styre behandlingen. Men PET er veldig
kostbart og derfor forbeholdt kreftpasientene.
Det er selvfølgelig gode grunner til at denne
pasientgruppen prioriteres, jeg respekterer at
det er slik og skjønner at vi ikke kan få alt
vi ber om. Men det bidrar like fullt til at vi
ikke får gjort en optimal vurdering av pasi-

entene våre. Med bedre kapasitet, kunne vi
fått til begge deler. En annen situasjon hvor
prioriteringsspørsmålet blir aktualisert er
når vi overfører pasienter til sine respektive
lokalsykehus, etter å ha satt dem på dyre
medisiner. Lokalsykehusene lurer på hvor de
skal ta pengene fra. I slike saker, hvor det er
medisinsk indikasjon for behandlingen, lar vi
administrasjonen overta. Det er det medisinske som er vår oppgave, sier han.
For Molberg er det største problemet
lange ventelister, noe som også handler mye
om prioritering.
– Vi har ikke kapasitet til å gi de subakutte
pasientene time etter en uke eller to, slik de
optimalt sett burde hatt. Det er ingen god
situasjon. Jeg skulle gjerne sett at vi hadde
hatt mulighet til å kaste oss rundt og gitt
dem som trenger det innkalling umiddelbart, sier han. ■

En medisinsk suksesshistorie

Reumatologi som fag har vært en suksesshistorie de siste 15 år med tanke på
behandling. Nyvinningene rundt årtusenskiftet med de biologiske medisinenes
inntog, har gitt mange pasienter et godt liv.
TEKST: KRISTIN MACK-BORANDER

– De fleste leddgiktpasienter, for eksempel, har fått et fullgodt liv med bruk av
disse kostbare medisinene, sier assisterende
avdelingsoverlege ved reumatologisk avdeling på Diakonhjemmet, Kjetil Bergsmark.
– Det er klart det er vanskelige
avveininger, prioritere gjør vi hele tiden.
Derfor står heller ikke den enkelte lege
alene med beslutningene, avgjørelsene diskuteres og tas i fellesskap. Behandling med
biologiske medisiner skjer i henhold til
internasjonale retningslinjer og følges hos
oss i egne behandlingsløp med registrering
i eget dataverktøy (GTI) for best mulig
evaluering. Dilemmaene var nok flere den
gangen disse medisinene var nye enn nå,
når de er blitt ordinær behandling.
– Synes du det er vanskelig å prioritere?

– Sykdomstilstanden bestemmer prioriteringen og det er stort sett ikke så vanskelig. I
tillegg er det for mange pasienter som ikke
hører hjemme i spesialisthelsetjenesten.
Det er mye å spare på å redusere antallet unødvendige henvisinger, og her har
fastlegene en viktig portvaktsfunksjon.
Gode henvisninger med medisinske opp
lysninger er nødvendig for å kunne prioritere. Forskning viser at det å komme tidlig
til ved inflammatorisk revmatisk sykdom,
er viktig for sykdomsutfall, og følgelig
god samfunnsøkonomi. Derfor vil et hovent ledd gis høy prioritet, mens mer diffuse tilstander havner lenger ned på listen.
Plager av mer sammensatt karakter er ofte
de mest utfordrende å vite hva man skal
gjøre med. Prioriteringen av de avklarte
sykdomstilstandene derimot, er relativt
uproblematisk. Vi svarer ja eller nei til
behandling ut i fra hva som er medisinsk
riktig, og opplever i mindre grad at vi må

sette pasientgrupper opp mot hverandre.
– Hva tenker du om å innføre alder som
et kriterium?
– Jeg er svært usikker på om det er hensiktsmessig og nødvendig. Hvis en gammel
kvinne får et hovent kne, er ikke det dødelig
i seg selv, men funksjonsreduksjonen kan
bidra til at hun faller. Konsekvensen av
det kan bli langt større enn hos en som
er yngre. En enkelt kortisonsprøyte vil
kunne gjøre hele forskjellen, derfor prioriteres også slike pasienter. Vi lar ikke alder
være vesentlig i prioriteringen, men ser
på den samlede betydningen behandlingstiltaket vil ha i den enkelte pasients liv.
Det er ingenting å vinne samfunnsmessig
eller medisinsk på å la pasienter stå i kø
for vurdering og behandling. Derfor er vårt
hovedfokus korte ventetider for nyhenviste
pasienter, sier Bergsmark. ■



Her står det en annonse
i papirutgaven.
Av hensyn til reklameregler,
er denne tatt ut av den
elektroniske utgaven.
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– Lukket og urettferdig
Professor i helseøkonomi Erik Nord, er sterkt kritisk til
Prioriteringsutvalgets forslag og omskriver utredningens tittel
«åpent og rettferdig» til «lukket og urettferdig».

TEKST: ANN CHRISTIANSEN

Selv om utvalget hevder at alder i seg
selv ikke skal være et direkte kriterium
for prioritering, mener Nord det blir det
likevel fordi alder kan slå ut både via
helsetapskriteriet og helsegevinstkriteriet.
Og viser til følgende eksempel:
– En 40-åring og en 70-åring trenger
en operasjon for hvert sitt problem. Pro
blemene nedsetter livskvaliteten like mye.
Begge får varig god effekt av en operasjon. Prioriteringsutvalget vil legge vekt
på at 40-åringen får glede av effekten i 40
år, mens 70-åringen får glede av den bare
i 10 år. Utvalget vil videre legge vekt på
at 40-åringen får et større helsetap enn
70-åringen hvis operasjon ikke gis, fordi
han vil gå med problemet i 40 år i stedet
for 10. Det foreslås med andre ord en form
for dobbeltregning av alder. De nye kriteriene innebærer at yngre mennesker dobbeltvektes etter alder. Det er diskriminerende,
mener Nord.
Han er professor i helseøkonomi ved
Universitetet i Oslo og arbeider også på
Folkehelseinstituttet. Han presiserer at det
er sine personlige meninger han fremfører.
Ensporet. Prioriteringsutvalgets arbeid er
ensporet, mener Nord.
– De har latt være å besvare et hovedpunkt
i mandatet – å konkretisere nåværende
prioriteringskriterier, hevder han.
I mandatet står det at: «Utvalget skal
vurdere om kriteriene fra Lønning II tilfredsstiller dagens prioriteringsutfordringer».
Dagens tre kriterier er: alvorlighet, nytte og
kostnadseffektivitet.
Dette vil utvalget ha erstattet med tre
nye: Helsegevinst, helsetap over livet og
ressurs.
– Utvalget sto overfor to utrednings
oppgaver, men har bare gjort den ene. Det
er det jeg mener med ensporethet, sier
Nord.
– Mener du at gjeldende kriterier er bra
nok?
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«Jeg tror at utvalget er i
konflikt med det som helsevesenets eiere – det vil si folk
flest – mener er helsevesenets
oppgave»

ERIK NORD

– Personlig er jeg tilhenger av nåværende
tenkemåter. Kriteriene er ikke bra nok,
men de reflekterer et verdigrunnlag som
helsevesenet er bygget på og som det ikke
er grunnlag for å forandre på: At man vekt
legger sykdommers alvorlighet når man
prioriterer, at man klarer å få gjort noe for
folk og at man ikke bruker urimelig mye
ressurser på det. Og det er uttrykkelig slik
at alder bare er ett hensyn i spesielle tilfeller, sier Nord.

Økonomisk-rasjonelt. Han sier han er
forbauset over hvor økonomisk-rasjonelt
og nøkternt vurderende utvalget mener
at leger skal opptre, og hvor langt de skal
praktisere QALY-maksimering og teoretiske
betraktninger om helsetap over livet i sine
beslutninger.
– Det mangler drøfting av hva QALY
egentlig måler. Er det effektstørrelse, nytte
eller pasienters faktiske velferdsgevinst?
spør han.

– Du mener at de yngre kommer best ut i
mange tilfeller?
– Ja, og det er et klart brudd med dagens
norm og praksis. Jeg tror at utvalget er i
konflikt med det som helsevesenets eiere –
det vil si folk flest – mener er helsevesenets
oppgave, sier Erik Nord.
– Folk flest forventer at helsevesenet skal
møte folk etter graden av behov de har når
de blir syke, skadet eller får funksjonstap og
prøve å gjøre det best mulig for hver enkelt
innenfor rimelighetens grenser, mener han.
Folk flest forventer også at alder ikke skal
bety noe bortsett fra i visse tilfeller, ifølge
Nord. Unntakstilfellene omfatter situa
sjoner der høy alder vesentlig reduserer
sjansene for at behandling virker, der målgruppen er barn og der pasientene er svært
gamle og det er spørsmål om kostbare livsforlengende behandlinger.
– Ingen klager over at det i dag i hovedsak ikke foregår forskjellsbehandling etter
alder utover dette, sier Nord, som synes
det er en paradoksal tanke at når man blir
eldre og sykdom blir mer og mer vanlig,
skal man prioriteres ned sammenlignet
med yngre voksne.

Diskriminerende. Og han mener at «den
diskriminerende virkningen» av QALY
ved livsforlengende behandling ikke er
diskutert:
– Behandling som vinner leveår, anses å
være mer verdifull hvis den gjelder personer
med god helsestatus for øvrig enn hvis den
gjelder personer med kronisk sykdom eller
funksjonshemming. For eksempel skal et
tiltak som avverger død blant personer
med alvorlig astma ha lavere prioritet enn
tiltak som kurerer kreft og derved vinner
like mange leveår blant ellers friske mennesker. Denne forskjellsbehandlingen er i
dag ikke til stede på sykehus, ifølge Nord.
Han mener at Helse– og omsorgs
departementet bør sørge for at det blir lagt
fram forslag til presisering av nåværende
prioriteringskriterier.
– Dette vil også være lettere å forstå for
brukere og det vil være mer i samsvar med
nåværende verdier i norsk helsetjeneste. Så
kan det føres en debatt om to alternative
sett av kriterier basert på to ganske forskjellige verdisyn, avslutter han. ■

«Jeg går ikke god for
alt som er skrevet, men
hovedtrekkene ser ut
som riktig spor»
KJERSTI TOPPE

Naivt å late
som at alder ikke
har betydning
– De tre kriteriene helsegevinst, helsetap og ressurs virker fornuftige, overordnet sett. Jeg tror at helsevesenet
prioriterer langs de linjene allerede, sier
Kjersti Toppe (Sp), nestlederen i Helseog omsorgskomitéen og utdannet lege.
TEKST: ANN CHRISTIANSEN

– Jeg mener at det Prioriterings
utvalget kommer med, ikke er så
fremmed for helsevesenet, sier hun.
Hun understreker at utredningen
er stor, at hun må gå nøyere inn i
den og også se på tilbakemeldinger
som kommer blant annet gjennom
høringen.
– Jeg må ta forbehold. Jeg går
ikke god for alt som er skrevet, men
hovedtrekkene ser ut som et riktig spor.
Utfordringen med alle prioriteringer er på hva slags nivå
de skal virke, sier hun.
Noen prioriteres ned. – Én ting er hva vi prioriterer fra
Stortingets side. Også i dag prioriteres noen pasienter opp,
som brystkreftopererte og barn og unge i psykiatrien, og
andre ned. Men det er noe annet når man er nede på
individnivå.
Til dem som mener at vi ikke trenger prioriteringer i
helsevesenet, sier Toppe:
– Det blir prioritert uansett. Sånn sett er det bedre at vi
har noen retningslinjer for det.
Hun er glad for at alder, ifølge utredningen, ikke blir et
kriterium i seg selv.
– Men indirekte ser det ut til å bli det?
Ikke diskriminerende. – Jeg tenker at det skjer allerede i
helsevesenet, og det er ikke diskriminerende. Sannheten er
at man vurderer litt annerledes om pasienten er 35 år eller
90 år. Det som avgrenser, er om pasienten tåler behandlingen. Statistisk sett får man dårligere helse når man blir
eldre, så indirekte får alder betydning. Å late som at alder
ikke har noen betydning, er naivt.
– Man må faktisk akseptere at alder betyr en gradvis
svekkelse av helse. Men samtidig er det individuelt, understreker Toppe. ■

Hvordan skal man
vekte et levd liv?
– Generelt mener jeg at utvalget har gjort
en bra jobb. Det har bidratt til at vi har
fått fornyet grunnlag faglig sett til å diskutere noe av det viktigste i helsetjenesten,
nemlig prioritering, sier Torgeir Micaelsen
(Ap), andre nestleder i helse– og omsorgskomiteen.
TEKST: ANN CHRISTIANSEN

Samtidig mener han at forslagene
først og fremst kan benyttes på et
overordnet styringsnivå
når Stortinget diskuterer
budsjettet og når regionale helseforetak skal
gjøre ulike valg.
Håper på bred debatt.
– Jeg stiller meg noe mer
spørrende til hvilke utslag
dette skal få i det operative kliniske arbeidet på
sykehusene og på legekontorene,
sier Micaelsen. Han håper på en
bred debatt både i offentligheten og
internt i Ap om hvordan man skal
forholde seg til de ulike forslagene
i Prioriteringsutvalgets utredning.
– Spesielt det at forslagene indirekte kan sies å ramme eldre pasienter. Jeg er veldig usikker på om det
er riktig, sier han.
– Men også i dag foregår det til en
viss grad prioritering etter alder?
– Ja, det gjør det. Jeg mener likevel
at de går ett skritt lenger i forslaget.
For veldig mange vil det nok fremstå naturlig at det gjøres ulike
medisinske og prioriteringsmessige
valg når pasienter er veldig gamle,
men jeg synes det er litt mer kre-

vende å diskutere om det også skal
ha konsekvenser for en 60-åring
– i slutten av sin karrière og med
mange gode år foran seg.
– Det etiske dilemma er
hvordan man skal vekte et
levd liv der man har gått
på jobb, betalt skatt og
bidratt til finansiering av
velferdstjenesten i Norge
i mange år. Og som da
naturlig nok har forventninger om å få noe igjen
når man har behov for
hjelp, sier han.
Vanskelig og krevende. – Så må
det vektes mot yngre personer som
potensielt kan leve et langt liv og
som kan bidra til fellesskapet. Skal
de ha forrang i forhold til et levd
liv? Det er en vanskelig og krevende
problemstilling, sier Micaelsen.
Han håper på interessante diskusjoner fremover og at det blir bred
politisk støtte til noen overordnede
prinsipper når saken kommer til
Stortinget.
– Men jeg tror nok ikke vi kommer unna at det er tillitsforholdet
mellom den enkelte lege og pasient
som i stor grad vil avgjøre den mer
operative kliniske praksisen. Det
er vanskelig å se at prinsippene får
utslag på det enkelte legekontor. ■

«Spesielt det at forslagene
indirekte kan sies å ramme eldre
pasienter. Jeg er veldig usikker
på om det er riktig»



TORGEIR MICAELSEN
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– Bidrar til demokratisering
– Alle skjønner at vi må prioritere, uavhengig av hvor mange rapporter
vi skriver. I tre tusen år har leger prioritert. Det fine med både Lønningrapportene og Norheim-rapporten er at de bidrar til en demokratisering,
sier professor i samfunnsmedisin, Per Fugelli.
TEKST: KRISTIN MACK-BORANDER

– Det er svært viktig at slike spørsmål ikke
bare drøftes i de lukkede rom. Men det vi
må passe oss for, og som Norheim-utvalget
kanskje har kommet litt skjevt ut med, er
at folk får et inntrykk av at det blir laget
regnestykker av dem, legger han til.
Han minner om viktigheten av å holde
fast på det latinske uttrykket han lærte på
medisinstudiet: Salus suprema lex (lat), «å
hjelpe den syke er den øverste lov».
Riktig balanse. – Prioritere må vi, men ikke
på autopilot som om mennesker var en ting
hvor vi bare kan følge et rasjonelt oppsatt
regnestykke. Da ødelegger vi det som er
helsevesenets viktigste kapital, nemlig tillit.
«Skilnaden går mellom dei som reknar med
folk og dei som reknar med folk», sier han og
siterer filosofen Hans Skjervheim. Samtidig
påpeker Fugelli at dette ikke er uforenlige størrelser, men snakk om å finne riktig balanse.
Forsone oss. Fugelli mener det ligger mye
god prioritering i at hver og en av oss blir mer
forsonet med tanken på at vi skal dø engang.

PER FUGELLI,
Professor i sosial
medisin og samfunnsdebattant

«Derfor er det
avgjørende at
leger har stor frihet til å kunne
utøve godt klinisk
skjønn ut i fra
enkeltindividet
han eller hun har
foran seg»

– Det er skapt en illusjon om at vi skal
leve evig, om det så er med store kostnader
og begrenset livskvalitet. De årene jeg selv
har vært syk, har jeg sett at leger ikke alltid
er like flinke til å ta den vanskelige, men
vesentlige samtalen med pasienten om at
livet nå er kommet til siste akt. Det skjer
litt for ofte at man i stedet automatisk
kjører på med mer livsforlengende behand
ling, sier Fugelli.
Inngå samliv med døden. – Det er trist
å se mennesker bruke sine siste krefter
på en kamp for å få livet forlenget med
noen måneder, når de i stedet kunne brukt
kreftene til å gjøre døden og tiden som er
igjen før den inntreffer, så god som mulig.
Leger kan bli flinkere til å hjelpe pasienter
til å inngå samliv med døden, i stedet for å
bekjempe den. Denne hjelpen må imidlertid aldri bli rutinepreget. Vi er så forskjellige vi mennesker, hvert individ er unikt.
Derfor er det avgjørende at leger har stor
frihet til å kunne utøve godt klinisk skjønn
ut i fra enkeltindividet han eller hun har
foran seg, sier Fugelli. ■

– For stor kravmentalitet
Professor i medisinsk historie, Aina
Schiøtz, ved Institutt for global helse og
samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen, kan ikke si noe sikkert om hvordan
prioriteringen av eldres helse foregikk i
tidligere tider. Derimot har hun meninger om dagens prioriteringsdebatt og
bruker seg selv som eksempel:
– Jeg har selv en alvorlig kronisk syk-
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dom som koster samfunnet en god del
penger. Hvis alle andre variabler enn
alder ble fjernet og det stod mellom meg
og en ung person med samme sykdom,
mener jeg at han eller hun burde blitt
prioritert. Generelt synes jeg at det er en
for stor kravmentalitet blant folk, også
blant de eldre. Jeg har oppnådd å bli over
seksti og har hatt mange fine leveår med

gode mennesker rundt meg. Da må jeg
unne et ungt menneske med livet foran
seg å få den samme sjansen, sier Schiøtz.
Hun tilføyer at hun synes Norheimutvalgets rapport virker vel teknisk, men
presiserer at hun ikke har satt seg godt
nok inn i den til å kunne gi en kvalifisert
uttalelse.
KM-B

Her står det en annonse
i papirutgaven.
Av hensyn til reklameregler,
er denne tatt ut av den
elektroniske utgaven.

N YHETER

Kritisk til sykehusenes
Flere helseforetak, blant annet OUS, har for lite konkrete risiko- og sårbarhetsanalyser for strøm, IKT og vann. Det sier Riksrevisjonen, som i sin årsrapport
kritiserer en rekke helseforetak for manglende beredskapsplanlegging.

TEKST: ANN CHRISTIANSEN

Risiko- og sårbarhetsanalysen er verktøyet
som skal avdekke konsekvensene av at
vannforsyning bryter sammen, omfattende
strømbrudd eller hacking av sykehusenes
datasystemer. Det planleggingsverktøyet er
altfor sjelden i bruk, ifølge Riksrevisjonen.
Riksrevisjonen har undersøkt om helseforetakene har tilstrekkelig beredskap for
IKT vann- og strømforsyning – og mener at
sykehusene «synes ikke å planlegge for det
uventede». Det svekker evnen til å håndtere
det uforutsette, hevdes det.
fire av 19 undersøkte helseforetak
•Bhararerisikoog sårbarhetsanalyser (ROS)

for både vann, strøm og IKT på alle sine
lokasjoner: Ahus og sykehusene i Telemark,
Vestfold og Stavanger.
Oslo universitetssykehus (OUS) har generelle analyser, men de er ikke detaljert nok.

•

I rapporten «Riksrevisjonens kontroll av
statlige selskaper» konkluderer Stortingets
kontrollorgan slik:
Helseforetakene mangler eller har mangelfulle risiko- og sårbarhetsanalyser og beredskapsplaner for IKT, vann og strøm.
De gjennomfører få øvelser når det gjelde
disse tre faktorene.
Ledelsen følger i liten grad opp bered
skapsarbeidet.
Oppfølging fra departementet og de regionale helseforetakene har vært svak.

•

•
•
•

Ni av de 19 undersøkte helseforetakene
mangler risiko- og sårbarhetsanalyser for en
eller flere av de tre faktorene. 13 helseforetak mangler én eller flere beredskapsplaner.
Svært få av analysene inneholder vurderinger av mulige alvorlige hendelser.
Tilstrekkelige reserveløsninger er viktig.
Men mange helseforetak har bare ett vann
inntak – og som regel er det fra én vannkilde.
Gamle helsebygg gir også utfordringer
for beredskapen, men dette kommer ikke
tydelig frem i risikovurderingene, ifølge
kontrollorganet.
De fire helseforetakene Ahus, Telemark,
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Fire sykehusavdelinger ved Sørlandet sykehus i Kristiansand mistet strømmen under flommen i
november. 
Foto: Sørlandet sykehus.
I forrige
utgave av
Journalen
omhandlet
temasaken
sikkerhet
på sykehusene, og nå
kritiseres
en rekke
helseforetak for å ha
manglende
beredskapsplaner.

Vestfold og Stavanger som har analyser for
alle tre faktorer på alle sine lokasjoner, har
god oversikt over hendelse som kan føre
til ekstra belastninger, sier ekspedisjonssjef
Therese Johnsen i Riksrevisjonen.
Ikke detaljerte nok. Oslo universitetssykehus

har beredskapsplaner. De har også «en form
for ROS-analyse», men det er mer på et overordnet plan.
– De har ikke spesifikke analyser for de
ulike lokasjonene, men de har en generell
analyse, sier Johnsen.
Landets største sykehus mangler også ana
lyse for hver bygning, det gjelder spesielt for
vann- og strømforsyningen.
– Er ikke analysen på det detaljnivået dere
mener den bør være?
– Nei, det vil vi nok si at den ikke er. Det
er ikke en veldig konkret analyse. Det store
antall gamle bygninger kan være en årsak, sier
ekspedisjonssjef Therese Johnsen i Riksrevi
sjonen.
– Løpende analyser. Tomas Magnusson,
virksomhetsleder for Eiendom i Oslo sykehusservice, OUS, sier at det gjøres løpende
detaljerte ROS-analyser for bygningsmassen.

beredskap

Skulle sykehuseierne hatt bedre beredskapsplaner? På Sørlandet sykehus kunne det gått riktig ille under storflommen. 

– Hvor realistisk er det at man kan ha risikoog sårbarhetsanalyser for alle bygningene til
Oslo universitetssykehus?
– Vi har det for alle bygninger der dette er
hensiktsmessig, sier Magnusson.
– Hvor mange analyser ville det i så fall bli?
– Det er mange lokasjoner, de største er
Ullevål, Rikshospitalet, Radiumhospitalet og
Aker. Samlet i OUS har vi ca 300 bygninger.
På spørsmål om hvilken beredskap OUS
har hvis vanntilførselen skulle svikte, svarer
han at det er flere vanninntak på de større
sykehusene. På Rikshospitalet er det tre og
på Ullevål er det fem.
– Hvilken beredskap har OUS hvis strøm
men skulle svikte?
– Vi har nødstrømsaggregater og reserve
aggregater på alle de større lokasjonene som
automatisk starter ved strømavbrudd. I tillegg
er det mange batterianlegg (UPS-anlegg).

– Riksrevisjonen mener at mange helsefore
tak synes ikke å planlegge for det uventede.
Hva sier dere til det?
– OUS har fokus på beredskap, gjør årlige
risikovurderinger og lager handlingsplaner
med risikoreduserende tiltak både kortsiktig
og på lengre sikt.
Vil følge opp. I sin undersøkelse har Riks
revisjonen sendt spørsmål til alle helseforetakene, samt innhentet beredskapsplaner og
ROS-analyser. Om noen år vil de foreta en
oppfølgingsundersøkelse for å se hva som har
skjedd, sier ekspedisjonssjef Therese Johnsen.
Riksrevisjonen understreker at det ikke
bare er de som kontrollerer helseforetakene.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap gjør også kontroller når det gjelder strømforsyning. Og når det gjelder vannforsyningen,
er sykehusene avhengig av samarbeid med
kommunene. ■

Foto: Sørlandet sykehus

FAKTA

Riksrevisjonens rapport

19 helseforetak ble undersøkt.
Rapporten viser blant annet:
13 av sykehusene har risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) for vann. Åtte
av dem inneholder en vurdering av
sannsynlighet og konsekvens av hendelsene.
16 har utarbeidet ROS-analyser for
strøm. 11 av dem med beregninger for
sannsynlighet og konsekvens)

• 
• 
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Journalen frifunnet i PFU
En anonym person som klaget inn Journalen i
kjølvannet av en nettsak om borreliose, fikk ikke
medhold i Pressens faglige utvalg.

Heder til Oslo-lege
Sykehjemsoverlege Pernille Bruusgaard har fått Fredrikprisen for
sin utrettelige innsats for en sårbar pasientgruppe, sykehjems
pasientene. Hun har utmerket seg i den offentlig debatten, og
for sitt arbeid for økt kvalitet på sykehjemsmedisin, både nasjo
nalt og spesielt i Oslo, skriver juryen.
Hun er utdannet i København, og har blant annet jobbet på
Oslo legevakt, Aker sykehus, Kunnskapssenteret, student
helsetjenesten og rusomsorgen.
Bruusgaard har jobbet som sykehjemslege ved Smedstad
hjemmet, og som hovedtillitsvalgt for sykehjemslegene i Oslo.
Fredrikprisen gis til samfunnsengasjerte leger, ikke nødvendigvis samfunnsmedisiner. Prisvinnere skal ha utmerket seg
med et fokus og innsats rettet mot folkehelseutfordringer og
gjerne mot svake grupper. Vedkommende skal helst ha markert
seg i media og i den offentlige debatt ved å sette samfunns
medisinske spørsmål på dagsordenen. 
Red.

Klagen baserte seg på en sak som først ble
publisert på nettsidene til Journalen og som
senere ble sitert i en rekke nyhetsmedier. Saken
omhandlet frifinnelsen av Preben Aavitsland i
Rådet for legeetikk som følge av flere klager
på hvordan han hadde opptrådt i den offentlige
borreliose-debatten.
Personen som klaget Journalen inn for PFU
reagerte blant annet på at Aavitsland uimotsagt
fikk framføre at han var utsatt for en organisert
kampanje.
Pressens faglige utvalgt vurderte om saken var
preget av manglende imøtegåelsesrett og tilsvarsrett i henhold til Vær varsom-plakaten, men
kom til at dette ikke var tilfelle.
Saken ble behandlet i PFUs møte 28. oktober
etter forenklet saksbehandling.

Her står det en annonse
i papirutgaven.
Av hensyn til reklameregler,
er denne tatt ut av den
elektroniske utgaven.
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K RONIK K

Verdien av et papirløst barn
Jeg blir oppringt på vakt av en lege på «Helsestasjonen for papirløse».
Pasienten er 12 år. Hun har dårlig allmenntilstand, pustebesvær og feber.
Det er mistanke om lungebetennelse og hun bør vurderes på sykehus.

A

lle mennesker er like mye verdt.
Alle i Norge har rett til akutt
helsehjelp, og helsepersonell har
plikt til å yte det. Akutthjelp er
vanligvis ikke vanskelig å definere, og det er
lett å gi. Men hva gjør vi når vi må la være å
gi mer enn akutthjelp?

vært i Norge i to år. Hun kan verken lese
eller skrive. Hun går ikke på skolen. Hun
har dårlig tannstatus, og dårlig hygiene.
Medisinsk sett er hun ikke i behov av sykehusinnleggelse, eller videre akutt behandling
utover utredningen som er gjort. Hun kan
skrives ut med resept på penicillin.

Ikke alle i Norge har rett til mer enn akutt
helsehjelp. De såkalte «papirløse» har ikke
det. Det vil si alle som ikke har oppholdstillatelse, som har søkt om asyl og fått avslag,
eller som er kommet til Norge uten å ha
søkt om opphold eller asyl. Det estimeres at
vi har rundt 20 000 papirløse i Norge.

Vi skal være på vakt etter vanskjøtsel
og neglekt, og plukke opp barns behov
for videre oppfølging. Listen over jentas
behov for oppfølging er lang. Her kan jeg
ikke sende dokumentasjon til fastlegen og
anmode om å kalle henne inn. Jeg kan ikke
kalle henne inn selv. Jeg diskuterer med
de andre legene på vakt. Ingen vet sikkert
hvilke rettigheter hun har.

Formålet med Pasient- og brukerrettighets
loven er å sikre befolkningen lik tilgang på
tjenester av god kvalitet. Loven skal bidra til
å ivareta respekten for den enkelte pasients
liv, integritet og menneskeverd. Ifølge §1-2
gjelder loven for «alle som oppholder seg i
riket». Pasienten har rett til nødvendige
helse- og omsorgstjenester fra kommunen,
og nødvendig helsehjelp fra spesialisthelse
tjenesten. Det låter fint og betryggende.
Men i Forskrift om rett til helse- og
omsorgstjenester til personer uten fast
opphold i riket står det at «rett til helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven
gjelder fullt ut bare for personer som har
lovlig opphold i riket».
§4 derimot omhandler barns rettig
heter, og beskriver at personer under
18 år uten lovlig opphold i tillegg til
øyeblikkelig hjelp, har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen og spesialisthelsetjenesten etter
pasientrettighetsloven § 2-1a og b. Dessuten
gjelder §2-3 til 2-5, Rett til fornyet vurdering, fritt sykehusvalg, og individuell plan.
Videre i forskriftens §6 står det at «personer uten lovlig opphold som ikke kan dra
omsorg for seg selv», har rett til nødvendige
omsorgstjenester etter lovens § 2-1a inntil
vedkommende etter utlendingsloven har
plikt til å forlate landet.

MARI FALCK Stipendiat ved Institutt for
medisinske basalfag, UIO og lege ved
barneavdelingen, Ullevål.

Jeg er forvirret. Skal vi tolke dette som at
papirløse barn har fulle rettigheter, men kun
inntil de «har plikt til å forlate landet»? Når
har de plikt til å forlate landet?
Forskriften var under lupen tidligere i år, i
forbindelse med Adam-saken, der avslag av
familiens søknad om opphold gjorde at en
livsnødvendig operasjon til den ni år gamle
gutten ble utsatt. I juli uttalte statssekretær
i helse- og omsorgsdepartementet, Cecilie Brein-Karlsen (FrP), til Vårt Land at
departementet vurderer å justere forskriften.
I FNs barnekonvensjon heter det: barn har
behov for spesiell beskyttelse, derfor har
de egne rettigheter uttrykt i barnekonvensjonen. Den gir barna de samme grunnleggende rettigheter uansett hvem de er og
hvor de bor. I denne konvensjonen menes
med barn: ethvert menneske under 18 år.
Ved alle handlinger skal barnets beste være
et grunnleggende hensyn.
Jenta har lungebetennelse. Hun er i grei
allmenntilstand, og klarer å ta tabletter.
Hun snakker litt norsk. Mor snakker verken
norsk eller engelsk.
12-åringen er uttalt overvektig. Hun lever
alene med moren sin, men de har ingen
adresse, og intet personnummer. De har

Det kjennes uetisk. Hun har ikke valgt
denne situasjonen selv.
Jeg formidler at hun må komme tilbake til
sykehuset ved manglende bedring, og ber
henne kontakte henvisende lege for kontroll.
Jeg tror hun forstår. Hun kommer til å klare
seg gjennom lungebetennelsen. Hva skjer
med henne senere?
Møtet med jenta gnager i meg. Hun er en
av mange med store helseproblemer, allerede
i barnealder, som ikke tilbys hjelp. Hun
vil bære med seg disse til voksenlivet, og
enten bli i Norge, eller bli kastet ut til
forhold mange ganger verre enn her. Hvilke
muligheter har vi til å hjelpe en i hennes
situasjon?
Argumentet mot å tilby oppfølging til
papirløse er begrensede ressurser. Vi lukker
øynene for konsekvensene, både for den
individuelle og for samfunnet.
Hvem beskytter vi egentlig ved å gi de
papirløse innskrenkede rettigheter?
Leger må vite hva som gjelder, og hvilket
spillerom vi har i en gitt situasjon. Lovverket
må være klart og entydig nok til at det ikke
feiltolkes. Det er et rimelig krav i verdens
rikeste land at loven stemmer overens med
FNs barnekonvensjon.

VIL DU SKRIVE EN KRONIKK TIL JOURNALEN?
Kronikk skal være på 4500 tegn, leveres med portrett av kronikkforfatteren. Kommentar/leserinnlegg skal være på 2500 tegn.
Ta kontakt med redaktør Per Helge Måseide (se kolofon s. 3). Kronikker som kommer på trykk honoreres med en boksjekk.
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– Vanskelig å innpasse et så stort sykehus!
Marianne Skjulhaug ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo er kritisk
til planene om et nytt gigantsykehus i Oslo, blant annet fordi de kan komme
i konflikt med planene for god byutvikling.
TEKST: LENE JOHANSEN

– Når vi ser på hvordan byveven ser ut, er det
vanskelig å innpasse et så stort sykehus om det
legges opp til nå. Hvis du ikke er syk eller ikke
jobber der, så er det i utgangspunktet vanskelig
å gjøre området attraktivt nok til å få andre til
å bruke det eller gå inn i det, sier Marianne
Skjulhaug. Hun er førsteamanuensis og instituttleder ved Arkitektur- og designhøgskolen
og var en av innlederne på et debattmøte i
oktober, arrangert av Oslo legeforening, om
sykehusprosjektet «Campus Oslo».
Åpenbare risikoer. – Når jeg ser på kompleksiteten og størrelsen av denne byggeoppgaven
så er det åpenbare risikoer med prosjektet.
Spørsmålet er om oppgaven kan gjennomføres på den tiden man tenker og om planen
av utviklingstrinn er robust og fleksibelt nok
til å forholde seg til endrede rammebetingelser.

Verden forandrer seg plutselig,
hva om det skjer en ny finanskrise og pengene forsvinner?
Hva gjør man da? Det er utrolig viktig å ha noen korte skritt
inne i denne store visjonen og
ha full kontroll på noen enkle
trinn, sier Skjulhaug.

Konflikter. Hun mener det er
åpenbare konflikter mellom det
å bygge et godt sykehus og det å Førsteamanuensis Marianne
drive god byutvkling. De insti- Skjulstad tror det kan bli vanIkke evidensbasert. Campus
tusjonelle behovene til et syke- skelig å kombinere et nytt,
Oslo legger opp til rundt
1500 senger. Professor Jon
hus åpner ikke nødvendigvis stort sykehus i Oslo med en
Magnussen ved NTNU
opp for den levende byen der god byutvikling.
man får en balansert blanding av ulike funk- pekte på at det er vanskelig å finne systematisk
sjonene slik som boliger, butikker, offentlige kunnskap i litteraturen om hvilke funksjoner
institusjoner og annen næringsvirksomhet. som bør tilbys sammen for å få til stordriftsDenne blandingen gjør at byrommet har fordeler.
aktivitet 24 timer i døgnet.
– Det er ikke evidens fra litteraturen som

Her står det en annonse
i papirutgaven.
Av hensyn til reklameregler,
er denne tatt ut av den
elektroniske utgaven.
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– Det er veldig viktig å
forstå at byutvikling kommer som en krav fra byen
og ikke fra sykehuset. Det
er veldig flott når man får til
en levende mangfoldighet og
en levende by. Det er noen
kriterier som skal oppfylles,
noen av disse kan gå på
bekostning av det som er
viktig for sykehuset, sier hun.

Mye av bygningsmassen på Ullevål er uegnet, og nesten 30 prosent er vernet. 

støtter at man må ha et sykehus av OUS sin
størrelse for å få tilstrekkelig kvalitet i pasientbehandlingen. Videre vil størrelsen på OUS
gjøre det vanskelig få til konkurranse mellom
sykehus som fører til at man får økt kvalitet og
høyere effektivitet, sier Magnussen.
Verneverdig. Oslo Universitetssykehus disponerer I dag totalt 1 000 000 kvm, av disse er
272 000 kvm vernet. Det er nesten 30 prosent
av den totale bygningsmassen, eller et område
som er like stort som 60 prosent av Frognerparken.
Forslaget om «Campus Oslo» ble sent ut på
høring i begynnelsen av juli. Premissene for
idefaserapporten er tredelt:
tdatert bygningsmasse som er uegnet til
•Unåværende
anvendelse.
F
orbedre
effektivitet
og kvalitet på felles
•tjenester.
•Forventet stor økning i befolkingsveksten i
Oslo-området.

Rapporten konkluderer med at en såkalt
klyngemodell med samlokalisering på Gaustad/Blindern er det beste alternativet.
– Min visjon er å legge Ringveien i tunnel ved Rikshospitalet og samle hele Oslo
universitetssykehus på Gaustad og å integrere sykehuset mot universitetet. Dette
er noe jeg har tenkt på i fire-fem år, og jeg
fikk ikke fred før jeg fikk avklart om det er
mulig, sa sykehusdirektør Bjørn Erikstein til
Dagens Medisin, i forbindelse med sykehusets styremøte 25. oktober 2012.
– Det er jo ingen leger eller annet
helsepersonale på OUS som noen gang
har vært uenige om at vi trenger nye bygninger. Spørsmålet er om denne rapporten
hjelper oss å komme videre i prosessen mot
nye bygninger, sier foretaksttillitsvalgt Aasmund Bredeli ved Oslo universitetssykehus
(OUS). Han var primus motor og ordstyrer
for debattmøtet.
Bekymret. – Oslo legeforening har alltid

Foto: Wikipedia commons

hatt fokus på hva som gir best helsetilbud
til Oslos befolkning. Vi er bekymret for at
de løsninger som er foreslått i rapporten ikke
er optimale. Befolkningsveksten vil komme
i Groruddalen og sørøst, og vi mener at å
bygge lokalsykehus på linje med Lovisenberg og Diakonhjemmet, som begge er
meget vel fungerende, vil være et godt alternativ. Da vil også selv OUS bli mindre og
med større sannsynlighet få en bedre drift.
Slik det foreslås er det alt for stort, sier Svein
Aarseth, leder i Oslo legeforening.
– Kvalitetsvurderingen viser at hvis vi
legger veien under bakken, gir det de beste
resultatene. Men det er ikke tatt noen
avgjørelse. Det viktigste er at vi evner og
våger å sette en retning for dette prosjektet, sa Erikstein på møtet, ifølge Dagens
Medisin.
Nesten alle de 50 høringsuttalelsene som
er kommet inn innen fristen 1. november,
er ifølge NRK Østlandsendingen negative
til planene om Campus Oslo. ■
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Et stort skritt for OUS –
et lite skritt for fastleger
og avtalespesialister
20. oktober innførte Oslo universitetssykehus nytt datasystem, DIPS.
Det skal etter sigende ha gått riktig
så bra. På sykehuset opplever legene
at systemet medfører at de må bruke
mer tid til registrering. Det skjer
delvis fordi det er flere obligatoriske
felt i skjermbildet og fordi merkantilt
personell har redusert tilgang. Dette
stjeler tid fra pasientarbeidet.

«På sykehuset opplever legene at systemet medfører at de
må bruke mer tid
til registrering »
Når det skal kommuniseres ut,
henter sykehuset informasjon fra
NHN adresseregister. Det forenkler
sykehusets arbeid fordi de slipper å
vedlikeholde et internt adresseregister. I praksis betyr det at det enkelte
legekontor må være omhyggelig med å
oppdatere informasjonen der.
Ifølge programstyret for digital
samhandling i Helse Sørøst er det
nå lagt til rette for at man bruker
applikasjonskvitteringer der mottak
av epikrise bekreftes og at papirkopier
dermed kan avvikles. Det er ennå ikke
kommunusert når alle kan få elektro
niske epikriser, og når applikasjons
kvitteringer kommer på plass.
Sykehuset har imidlertid valgt å
prioritere PLO-meldinger til bydelene.
Det skal også komme på plass et elektronisk avvikssystem der det også kan
meldes avvik utenfra.

Det har vært litt oppstartsproblemer
med oversending av lab.svar, men det
skal være rettet opp. Det er fortsatt
ikke-kritiske avvik her.
IHR – interaktiv henvisning og rekvirering – blir ikke tatt i bruk på OUS
med det første.
Elektroniske henvisninger kommer
i 2015. Til det skjer, må vi forholde
oss til seks postboksadresser og der
det mangler en funksjonell beskrivelse
av de enkelte avdelinger på sykehusets hjemmesider. Eksempelvis er det
svært vanskelig å forstå at skal du finne
«Rus- og avhengighet», så må du søke
under H for «Henvisning til rus og
avhengighet».
Dialogmeldinger (elektroniske
pasientrelaterte meldinger som ikke er
henvisning eller epikrise) er det også
lenge til vi får se.
Jeg har et sterkt ønske om at OUS tar
inn over seg at fastleger, legevakter og
avtalespesialister henviser til OUS, og
også fastleger og avtalespesialister får
henvist pasientene tilbake når OUS
sender dem ut. Derfor må det være et
mye sterkere fokus på informasjon om
sykehuset, avdelinger, henvisnings
rutiner og kontaktinformasjon på
sykehusets nettsider.

SVEIN AARSETH

TEMAMØTE

i Litteraturhuset
mandag 23. mars 2015
kl. 19.00

Et klassedelt
helsevesen?

Hvorfor bruker vi så lite
penger på helse?
Oslo legeforening tar debatten
om prioriteringer i norsk helsevesen.
Litteraturhuset, sal Wergeland
Gratis adgang

MØTEKALENDEREN



Her presenterer vi utvalgte arrangementer
av antatt interesse for våre lesere.

Januar
15. kl 17:00 Styremøte i Legenes hus

Februar
12. kl 17:00 Styremøte i Legenes hus

Mars

18. – 21. Styreseminar
23. kl 19:00 Temamøte i Litteraturhuset
Tema: Prioriteringer i helsevesenet
Oslo legeforening arrangerer møteserie
for allmennleger vår og høst 2015.
Møtested: Kantinen i Legenes hus, Akersgaten 2.
Tidspunkt: kl 17:30 – 20:00 og datoer i vår
halvåret blir onsdag 25. februar og tirsdag
14. april.
Send en epost til Unni Brøter,
unni.broter@legeforeningen.no, dersom
du har forslag til et arrangement som bør
komme med på kalenderen. Ønsker du eller
foreningen din å annonsere for et arrangement? Kontakt vår annonseakkvisitør (se
kolofon s. 3).
Frist nr. 1/2015 er 13. februar

Her står det en annonse
i papirutgaven.
Av hensyn til reklameregler,
er denne tatt ut av den
elektroniske utgaven.
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A N ME LDER
GEIR SVERRE BRAUT

Braut er seniorrådgiver ved Forskningsavdelingen ved Stavanger universitetssjukehus,
professor i helsefag ved Høgskulen Stord/Haugesund og har tidligere vært assisterende
direktør i Statens helsetilsyn og fylkeslege i Rogaland.

Faenskap i teori og praksis
«…ein vesentleg
mekanisme i å handtera
det vonde i oss sjølve
og andre, er å akseptera
det sårbare i
mennesket»

I følgje baksideteksten er målet med
denne boka å gjera oss betre rusta
til å forklåra og å motverka vond
skap. Dette er ei programfråsegn som
treff ein samfunnsmedisinar godt ved
hjarterøtene. Vetlesen ser på vondskap som eit fenomen der nokon med
vitande og vilje påfører andre smerte
og liding. Såleis er vondskap vel kjent
for legar. Den ytrar seg på ulike måtar i
mange kliniske samanhengar.
Då eg etter embetseksamen og turnus
teneste fekk autorisasjon som lege,
kjende eg at eg var rimeleg godt rusta
til å møta dei vanlege problema som
folk kom med på allmennlegekontoret.
Eg handterte dei rimeleg greitt. Men
det var likevel så mykje eg ikkje forsto
og ikkje kunne forklåra. Nokre gonger
kunne eg støtta meg på biologiske og
farmakologiske teoriar og modellar.
Men jammen var det mykje som ikkje
kunne forklårast ut frå det eg hadde
lært i studiet.
Faenskap var ein av desse tinga. Tilsynelatande umotiverte valdshandlingar kunne ofte (bort)forklårast med
rus. Ein gong i blant dukka det opp
ein person som var klårt psykotisk. Då
fall forklåringa til den systematiske
mishandlinga av gamle foreldre liksom
litt på plass. Men kva med den ytre sett
velfungerande familien der eg hadde
ei kjensle av at eit av barna sleit? Nei,
det var ikkje fysisk vald. Det var noko
anna. Det var noko som eg ikkje greidde å setja ord på.
Desse orda og tankemåtane er det Vetlesen syslar med i denne boka. Dette
er godt argumentert filosofi om livets
vrangside. For legar er mykje av dette
noko som burde vera propedeutisk
klinisk kunnskap. Legar kjem ikkje
utanom å vera blant dei som både først
og oftast møter menneske som presenterer seg med vondsida ut.
Boka inneheld seks tekstar som
heng godt saman, men som også kan
lesast kvar for seg. Dei er ikkje altfor
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lettlesne, men når ein først kjem inn i
skrivemåten, blir ein fort fanga av det
konkrete og eksakte språket. Dei teoretiske analysane heng godt saman med
det empiriske grunnlaget.

ARNE JOHAN VETLESEN
STUDIER I ONDSKAP
Universitetsforlaget, 2014.
ISBN 9788215023380
Kr. 269,-

«Legar kjem ikkje
utanom å vera blant
dei som både først og
oftast møter menneske
som presenterer seg med
vondsida ut»

Boka formidlar vondskap som noko
som sikkert ofte kan sjåast i eit kollektivt perspektiv, men som også er ein
individuell eigenskap. Denne eigenskapen ligg nær grunnfjellet, for ikkje å
seia midt i grunnforteljingane, om kva
det er å vera menneske. Vondskapen
blir ofte ytra som rettmessig åtferd.
Slik blir skiljet mellom kven som «ofrar
seg» og kven som er «offer» uinteressant, for vondskapens kjelde kan gjerne
vera eit sært syn på kva som er til samfunnets eller folkets beste.
Tekstane dreg vondskapen ut frå dei
skjulte romma i mennesket og gjer den
allmennmenneskeleg. Vondskapen får
eit dynamisk perspektiv som gjer at den
blir vanskeleg å fanga av medisinske
augneblinksdiagnosar. To av tekstane
gav meg personleg særleg mykje å tenkja
på. Den eine handlar om det kan vera
rett å bera nag, og den andre stiller
spørsmålet om det kan vera moralsk galt
å tilgje. Desse to åleine er boka verd.
Tolkinga mi etter lesinga kan godt
delast i to: Vondskap er ein funksjon
av korleis vi som einskildmenneske og
som grupper er i stand til å møta negative og vanskelege erfaringar, og at ein
vesentleg mekanisme i å handtera det
vonde i oss sjølve og andre, er å akseptera det sårbare i mennesket. ■

I FORBIFARTEN I YNGVILD WASTESON

«Det er større fare for å få i seg
resistente bakterier ved å reise i Asia»
De siste månedene har vi fått rapporter om høye forekomster av MRSA i svinekjøtt fra
Danmark. Antibiotikaresistente bakterier er påvist i halvparten av alt kyllingkjøtt i Norge,
og de fleste kyllingprodusenter i Norge bruker fôr som inneholder et parasittmiddel som er
klassifisert som antibiotika i andre verdensdeler.
FOTO: KNUT BRY

Legeforeningens president, Hege Gjessing,
sier at hun som forbruker har styrt unna
kylling hele høsten. Både helseministeren og Folkehelseinstituttet har sagt at
god hygiene på kjøkkenet og tilstrekkelig
varmebehandling gjør at dette er helt ufarlig. Dag Berild ved Oslo universitetssykehus har kritisert landbruksminister Sylvi
Listhaug for at hun har avfeid konklu
sjonen i rapporten om antibiotikaresistans
som ble lagt frem i august.
Journalen ba professor Yngvild Wasteson
fra Norges miljø- og biovitenskaplige universitet om å rydde opp litt i debatten.
– Den økende forekomsten av antibiotika
resistente bakterier er svært alvorlig i
forhold til både folkehelse og dyrehelse.
Hva som er matens bidrag når det gjelder
spredning av resistente bakterier fra dyr
til menneske vet vi ikke så mye om. Det
er større fare for å få i seg resistente bakterier ved å reise i Asia. Her er forekomsten av resistente bakterier svært vanlig, og
risikoen er mye større.
– Hva er situasjonen med antibiotikabruk
i norsk veterinærmedisin?
– I Norge har vi gode data for helse
statusen til produksjonsdyrene våre. Sykdommer og behandling registreres helt ned
på individnivå. Antibiotikabruk har blitt
vesentlig redusert siden midten på 90-tallet. Endel sykdommer kan forebygges gjennom et godt miljø og god smittehygiene,
og dyretetthet er et sentralt element. Infeksjoner spres fortere og lettere dersom man
presser produksjonen ved for eksempel å
øke antall dyr for å senke kostnadene. På
mange måter er dette er spørsmål om hvor
mye vi er villige til å betale for maten, sier
Wasteson.
– Den tverrfaglige rapporten om anti
biotikaresistans fra Folkehelseinstituttet
påpekte at mer forskning er nødvendig.
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Ekspertgruppen anbefaler forsknings
temaer fordelt på åtte ulike kategorier,
inkludert kartlegging og rensing av res
ervoarer, smittevern, diagnostisering og
behandling. Er det behov for dette?
– Det er behov for mye kunnskap og
forskning, blant annet på hva resistente
bakterier i mat kan bety for folkehelsen.
Vi må bli flinkere til å jobbe sammen i
ulike disipliner for å påpeke de store utfordringene på en bedre måte. Jeg har vært
veldig opptatt av One Health-begrepet der
vi jobber sammen og ikke i faglige siloer.
– Det er slike prosjekter over hele
verden, inkludert store nettverk både i
Afrika og Amerika. De store internasjonale
organisasjonene er også opptatt av dette.
Det hadde vært strålende om Forsknings
rådet åpnet opp for denne typen prosjekter. Det er blant annet ny svensk forskning
som antyder at nedsatt følsomhet for fôrtilsettingsmiddelet narasin kan overføres
mellom enterokokkbakterier sammen
med resistens overfor vancomycin, men vi
trenger mer forskning om dette.
– Hva mener du leger bør fokusere på nå i
forhold til denne problemstilingen?
– Vi må fokusere på god kontroll med
antibiotikaforbruk og gode hygieneregler.
Både leger og veterinærer må bruke antibiotika på riktig måte, altså riktig type og
riktig dose. Man må forklare pasientene
hvorfor man er restriktiv på bruk av antibiotika og folk må akseptere beslutninger
om at man ikke foreskriver antibiotika, for
eksempel mot forkjølelser. Når det gjelder
håndtering av mat, må vi fokusere på god,
gammeldags hygiene med varmt vann og
såpe. Ikke bruk samme kniv og fjøl på kylling og salaten man skal servere sammen
med kyllingen.
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