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Når intimkirurgi får spalteplass
D

ebatten om intimkirurgi har preget deler av pressen den
senere tiden etter at NRK-programmet Innafor nylig –

bokstavelig talt – fokuserte på det kvinnelige underliv og et

fått endrede selvbilder eller bedre liv? Skal legeetikken sette
så stramme rammer for intimkirurgenes virksomhet at de
pålegges å sende pasienten hjem uten behandling?

stadig mer uttalt behov for å ”fikse på” forskjellige områder
av vagina.

D

e fleste av debattantene fra den ikke-medisinske siden
uttrykker forargelse blant annet over det som blir

opplevd som uetisk markedsføring av plastikkirurgi. Dette
er uunngåelig når medisinsk virksomhet med utgangspunkt
i selvopplevd estetikk blir viet oppmerksomhet i mediene.
Vår opplevelse av normalitet varierer sterkt og utfordrer alt
fra stereotypier til fordommer og direkte selvforakt til høyst

S

elvsagt er ikke all intimkirurgi resultat av verken
markedsføring eller estetiske trender. Mange oppsøker

kirurger med utgangspunkt i fysiske plager. Noen opplever
ubehag ved samleie, andre ved sykling eller annen fysisk
aktivitet. Alt tyder på at det i de fleste tilfellene dreier seg om
modne kvinner i alderen over 30 år. De aller fleste av dem
har tenkt lenge igjennom inngrepet før de kontakter lege.
Kanskje visste de fleste av dem ikke engang at de kan få hjelp,
kanskje er de så sterkt preget av skamfølelse at et besøk hos

reelle opplevelser av mobbing og belastende reaksjoner fra

legen utsettes lengre enn det bør? Og det er nettopp i slike

ens nærmeste. Å redusere kvinners behov for intimkirurgi

sammenhenger at det meste av kritikken mot intimkirurgien

til uetisk markedsføring eller mannlig hersketeknikk, synes

sporer helt av. Det er ofte slik i medisinsk virksomhet at det

unødvendig lettvint.

beste ikke må bli det godes fiende. Intimkirurgi er kommet

I

denne utgaven av Legekunsten hevder en gynekolog at
intimbarberings-trenden har bidratt til å gjøre det kvinnelige

underliv mer synlig – det som før var dekket av hår eksponeres
i større grad. Hvis dette er riktig, kan det være grunn til å
underkaste slike trender en kritisk granskning. Med dette som

for å bli – også fordi den faktisk er til stor hjelp for mange
kvinner.

P

lastikkirurgi i sin alminnelighet er antakelig den delen av
medisinsk virksomhet som oftest stiller krav til etisk skjønn

og dømmekraft. Nå har en medieviter og en filmskaper

utgangspunkt kommer man neppe unna en allmenn debatt

klaget en kirurg inn for Legeetisk råd med utgangspunkt i

om vårt pornofiserte samfunn og den effekten det har på

umoralsk markedsføring av intimkirurgiske tjenester. Det er

vår mentale innstilling til nakenhet og erotikk. Mens fortidens

grunn til å se frem til behandlingen av denne saken. Måtte

porno var preget av en viss blyghet og der en hårdusk var

den få like stor spalteplass som kritikken av leger som driver

det nærmest man kom det kvinnelige kjønnsorgan, sprikes

en helt legitim – og for noen – en

det i dag fra alle kanter av cyberspace. Kjønnslepper

viktig virksomhet!

i alle kategorier eksponeres og stilles til skue. Det er som
med avbildninger av kvinnebryster – det er alltid de mest
formfullendte som hylles, ikke resultatene av flere fødsler.
Kan – eller bør – vi se helt bort fra de psykiske følgene av
slike trender? Hvilken rett har vi til å fordømme de medisinere
som forteller om fornøyde pasienter, mennesker som har
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RHF-enes krav om tilstedeværelse på administrasjonsdagen:

ET URIMELIG KRAV MENER
PSL, SOM IKKE HAR TENKT
Å GI SEG I DENNE SAKEN
Ledelsen i PSL er overbevist om at de har en sterk sak når det gjelder kravet fra RHFene om
tilstedeværelse på administrasjonsdagen.
Tekst og foto: Lottelise Folge

I desember i fjor skrev styret i PSL et brev til
Helse Sør-Øst der de begrunner hvorfor de
mener kravet om tilstedeværelse i praksis alle
ukedagene er urimelig. Brevet er, i skrivende
stund– tre måneder senere, ennå ikke besvart.
Nestleder i PSL, Sverre Sand sier at PSL ikke

”

I Norge i dag
driver cirka 70 % av
avtalespesialistene
solopraksis.
(PSL).

kommer til å gi seg i denne saken.– Vi mener
vi har en sterk sak, sier Oslogynekologen.
Siden RHFet er så opptatt av kontinuerlig
tilstedeværelse på kontoret stiller Sand
seg noe undrende til hvorfor RHFene ikke

– Vi mener vi har en sterk sak, sier nestleder i PSL Sverre Sand.

tillater avtalespesialistene å ha vikar når de
er borte. Avtalespesialistene kan være borte

Administrasjon i fritiden?

og sier at foreningen har problemer med å

av dem driver solopraksis. — Men dette ser

PSL-leder Sverre Dølvik stiller spørsmål ved

forstå motivene for kravet. Han forsetter:

ikke ut til å bekymre RHFet, sier Sand.

helseregionens syn på administrasjonsarbeid

– Det er riktig at man i snitt har en dag til

på ferie, kurs, kongresser i åtte uker, og 70%

6
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DETTE ER SAKEN
Vil ikke ha ”4-dagers uke”
Helseregionenes talsperson Hilde
Christiansen uttalte til Legekunsten
(4-2016)- At det aldri hadde vært hensikten
at avtalespesialistene skulle ha fire-dagers
uke. Og at hun hadde forståelse for at
noen ble irritert over at enkelte tar seg
”langweekend hele veien”. Det er ikke
sånn det skal være uttalte Christiansen. Hun
tok opp saken med Legeforeningen etter
signaler i SU-ene (samarbeidsutvalgene)
om at noen avtalespesialister angivelig
tok seg fri på fredagene og ”reiste på
hytta”. Christiansens understreket samtidig
at hun trodde at dette gjaldt et lite antall
spesialister. Christiansen mente at det var
rimelig å forvente at avtalespesialistene skal
være tilstede på kontoret alle dager i tilfelle
øyeblikkelig hjelp eller andre situasjoner
som kan oppstå.

– Administrasjonsarbeid kan ikke utføres som et venstrehåndsarbeid mellom andre oppgaver , skriver PSL-leder Sverre Dølvik i brevet til
Helse Sør-Øst.

administrative oppgaver, men mener RHFene

kontoret alle ukedager i tilfelle det skulle

med dette at administrasjonstid ikke skal

oppstå et behov for øyeblikkelig hjelp.

regnes inn i den totale arbeidstiden, spør han.

Respektløst
I fjor sa helseregionenes talsperson Hilde
Christiansen til Legekunsten at noen benyttet

I Fastlegeforskriften kan vi lese
følgende i pkt. 13.1

– Det skal vi ikke. Avtalepraksis er i

om åpningstid :

utgangspunktet en henvisningspraksis. Det er

– Full tids kurativ virksomhet innebærer en

ikke nedfelt noe sted at vi skal være tilgjengelige
for øyeblikkelig hjelp, sier PSL-leder Sverre
Dølvik. Men det betyr selvsagt ikke at vi sier nei

gjennomsnittlig åpningstid på minst 28 timer
per uke 44 uker i året.

en dag i uken nærmest som en fridag og

til ø. hjelp hvis vi er på kontoret. PSL-lederen

reiste på hytta. Dette ville hun til livs, og

synes det er rart at Hilde Christiansen beskriver

I kommentaren til forskriften står følgende:

”

administrasjonsdagen som en fridag. – Hun har

Kommunen kan ikke ensidig kreve

misforstått fullstendig, sier han. Dølvik mener

åpningstid utover alminnelig arbeidstid

det er det samme som å hevde at administrasjon

som beskrevet. Kommunen kan heller ikke

krevde at avtalespesialistene skal være på

Fastlegene har
spesifisert i sin avtale
at de skal jobbe
minimum 28 timer
i uken med kurativ
virksomhet, resten
av tiden disponerer
de som de ønsker.

ikke er en del av jobben i avtalepraksis.
Dette opplever Dølvik som respektløst.

kreve at det holdes åpent alle hverdager
mellom 8-16,jf. arbeidstidsbegrensingen på

En historie bak

28 timer. Dersom partene ønsker det, kan

– I utgangspunktet ønsket regionene

kommunen og legen inngå avtale om andre

at avtalespesialistene skulle ha en

tidspunkter.

fast administrasjonsdag, men fordi
avtalespesialistene selv ville ha muligheten
til å jobbe fem dager i uken, ble dette ikke
spesifisert i avtalen, forklarer Dølvik. Det

Fastlegene er ikke bundet av å være på
kontoret administrasjonsdagen(PSL)
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”

Kommunen kan ikke
kreve at fastlegene
holder åpent alle
ukedagene.
(fastlegeavtalen).

må være den enkelte leges valg. Mange
har erfart at å være på kontoret den dagen
man jobber administrativt, ofte resulterer i
konsultasjoner som ikke er øyeblikkelig hjelp.
– Kommer det pasienter og banker på døren,

”

så kan du være sikker på at det likevel blir til
at man tar i mot, sier Dølvik som mener at

er interessant å merke seg at fastlegene

man må forholde seg til normtallene og se på

har spesifisert i sin avtale at de skal jobbe

pasientantall og samlede konsultasjoner. – Og

minimum 28 timer med kurativ virksomhet,

hvis avtalespesialisten ivaretar sin aktivitet

men kommunen kan ikke kreve at de holder

med god margin, burde det være godt nok,

åpent alle ukedagene. Timene fra 28 til 37

sier Dølvik og understreker at kontoret skal

per uke er tid de selv disponerer over.

være oppe og betjent administrasjonsdagen
slik at folk får bestilt time og lignende. – Og

Tilstedeværelse=konsultasjoner

skulle det være en time som haster, og legen

– Det er mye administrasjon i en

er borte fredagen, så vil pasienten kunne

avtalepraksis, konstaterer Dølvik og mener

få time mandag eller tirsdag uken etter.

at hvordan hver enkelt avtalespesialist

Skulle det haste mer enn det, er det faktisk

velger å fordele jobben i løpet av uken,

en sykehussak, mener ønh-spesialisten.

– Det er krevende
å forholde seg til
mennesker som
utredes/behandles
for til dels alvorlige
tilstander, gjennom
en hel arbeidsdag.
Nettopp det å
utføre deler av
de administrative
oppgavene fra et
hjemmekontor gjør
at avtalespesialisten
får en variasjon i
dette arbeidet.
(brev til HSØ).

Utdrag fra brevet til Helse Sør-Øst
der PSL beskriver avtalespesialistenes
oppgaver utenom selve legegjerningen
Administrering av avtalespesialistpraksis

AS har også et ansvar for å utføre pasientrelatert

AS har ansvar for å administrere praksisen

administrasjon av sin praksis

sin. Det innebærer en rekke oppgaver.

• kontrollere og følge opp pasienttimebok/ventelister

• ansettelse og oppfølging av medarbeidere(hjelpepersonell)

• vurder og prioritere pasientsøknader fra

• medarbeidersamtaler, ferieplanlegging, intern opplæring
• intern undervisning
• kontakt med utstyrsleverandører
• oppdatering av datasystemer
• rapportering til HELFO, NPR etc.
• kontraktsoppfølging med utleier, rengjøringsfirma etc.
• økonomistyring, revisjon
• pkt. 7.3 pålegger AS et ansvar for undervisning av
fastleger, studenter og annet helsepersonell
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fastleger og andre spesialister/HF
• søke pasienter til videre behandling andre steder
i helsevesenet(andre spesialister, HF)
• vurdere og håndtere prøvesvar mottatt på pasienter
som er under utredning/behandling
• informere pasienter om prøvesvar/videre
behandling/videre utredning
• håndtere henvendelser fra pasienter som er under behandling
• ekspedere resepter
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PILOTPROSJEKT LAGT PÅ IS

STOPPER PILOTEN OM
RETTIGHETSVURDERING ETTER 3 ÅRS
ARBEID. FOR KOMPLISERT IKT FOR
BARE EN PILOT, MENER
DIREKTORATET FOR E-HELSE.
Med et ”pennestrøk” har Direktoratet for e-helse i praksis stoppet pilotprosjektet etter
3 års arbeid. Årsaken er at de mener det er urealistisk å få til IKT-støtte på kort sikt.
Tekst og foto: Lottelise Folge

E-helsedirektoratet har ikke stoppet prosjektet,

løsning som skal breddes, skriver hun i en

sikkert at det er bestemt at avtalespesialistene

men mener det ikke ville være mulig å

epost til Legekunsten. Hun mener dessuten

innføre IKT-støtte for rettighetsvurdering

at rettighetsvurdering sannsynligvis vil

skal få rettighetsvurdere. Men både

innen de fristene som opprinnelig var

kunne gjennomføres uten IKT-støtte.

planlagt, understreker seniorrådgiver i
Direktoratet for e-helse Vigdis Heimly.

Legeforeningen, PSL og arbeidsgruppen har
tolket dette som vedtatt og at det derfor ble

En faglig vurdering fra e-helse

bestemt at det skulle gjennomføres en pilot for

I et notat til Helsedirektoratet forslår

å se på hvordan man best mulig kunne få til

På overtid

Direktoratet for e-helse å etablere

dette arbeidet i praksis, understreker Dølvik.

– Vi er kritiske til det som skjer og at det

en IKT-løsning når det sitat er

vi opplever som et av de sentrale punktene

besluttet at rettighetsvurdering for

fra dialogprosessen om avtalepraksis,

avtalespesialister skal innføres.

ikke blir fulgt opp, sier advokat i

– Jeg trodde piloten om rettighetsvurdering var
på skinner og stiller meg uforstående til dette,

Legeforeningen Hanne Riise-Hanssen.

Direktoratet for e-helse har ikke tatt stilling til

sier Mikal Gjellan en av avtalespesialistene

– Det er politisk vilje, og partene er

at rettighetsvurdering ikke skal innføres- dette

som har vært med i prosjektet siden 2014.

enige om at avtalespesialister skal

er ikke noe vi har stoppet, sier seniorrådgiver

rettighetsvurdere. En gjennomføring av

Vibeke Heimly. Hun skriver at ut i fra den

Han betviler ikke at det er en teknisk

dette er nå på overtid og Legeforeningen

dokumentasjonen de har fått vedrørende

vil følge dette opp, sier Riise-Hanssen.

rettighetsvurderingen, har HoD ønsket et

utfordring å få til- blant annet for EPJleverandørene. –Å utsette det nærmest på

pilotprosjekt som grunnlag for et videre

ubestemt tid er likevel underlig, sier han.

– Det er dessverre slik at det er omfattende,

arbeid med rettighetsvurderingen. – Det vi

Han forteller at det var full enighet i gruppen

dyrt og tidkrevende arbeid å utvikle og

ble forespurt om var IKT-støtte i forbindelse

som jobbet med prosjektet fra begynnelsen,

innføre nye IKT-løsninger, spesielt hvis de

med pilotprosjektet, understreker hun.

at det var nødvendig med en pilot før man

krever samhandling med mange aktører som

iverksatte en så omfattende endring. Gjellan

i dette tilfellet, mener Vigdis Heimly. – Det

PSL er skuffet

er derfor vi ikke anbefaler å gjøre dette for

–Dette er nærmest uforståelig, sier Sverre

en begrenset pilot, men som et prosjekt når

Dølvik, leder i PSL. Han sier at man nå

pasientrettighetsloven ikke skal gjelde fullt

det er tatt en beslutning om at dette er en

nærmest kan får et inntrykk av at det ikke er

ut også ved henvisning til avtalespesialister.

understreker at han ikke helt kan se for seg at

9
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LANG DAGS FERD MOT PILOT
– Jeg mener Helsedirektoratet har vært for defensive og nærmest kastet inn håndkle i siste
runde, sier medlem i arbeidsgruppen og PSL-representant Mikal Gjellan.
Siden 2014 har en arbeidsgruppe jobbet
med planlegging av en pilot i forbindelse
med rettighetsvurdering og fristfastsetting
for avtalespesialister. Nylig ble PSLs
representanter presentert for en ”ny”
problemstilling: at lokaliseringen av piloten
de trodde var bestemt skulle gjennomføres
i Helse Midt-Norge av ”ulike årsaker”
var totalt endret og i stedet skulle utføres
blant enkelte utvalgte avtalespesialister i
Oslo. – Piloten blir liten og sårbar og det
blir vanskelig å trekke konklusjoner om
hva som ikke fungerer. Vi mener dette
svekker piloten sterkt, sier Sverre Sand.

Må ha med bredden
– Plutselig ble gamle diskusjoner og
problemstillinger som nye, sier Gjellan. Han
konstaterer at samarbeidet i gruppen har
vært bra, og sier det ble jobbet frem konkrete
forslag til hvor og hvordan en pilot skulle
kunne gjennomføres. – Vi var også av den
klare oppfatning at det var enighet om at Helse
Midt-Norge egnet seg godt, sier Gjellan, – fordi
man da ville få med alle avtalespesialister i
regionen og dermed også bredden ordningen
representerer. I tillegg ville henvisende
leger vite at alle pasienter som ble henvist
til avtalespesialister ble vurdert etter det
samme avtaleverket; at alle var på nivå med
prioriteringsforskriften. Han trekker også frem
det gode teknologiske miljøet i regionen som
en klar fordel. for behandling og undersøkelse.

Friskt blod?
Mange av de tidligere medlemmene fra
RHFene og Helsedirektoratet ble i fjor høst
erstattet av folk som ikke tok hensyn til arbeidet
som har vært gjort siden oppstart i 2014, mener
de to PSL-representantenerne. Hele prosjektet
10

”

Behovet for å innføre rettighetstildeling
hos avtalespesialister tar utgangspunkt
i pasientrettighetslovgivningen.

ble flyttet fra Helsedirektoratet til E-direktoratet
med bare nye mennesker. Dermed er de
viktigste punktene som EPJ og fraværsassistent
heller ikke blitt avklart. Funksjonaliteten i
EPJ-systemet (elektronisk pasientjournal) må
endres og forbedres slik at de kan tilpasses nye
krav om raskere vurdering og henvisinger i
tråd med lovverket; som eksempelvis varsling
av fristbrudd, og trygg håndtering av fravær
når avtalespesialistene ikke er på kontoret.

Hva er best?
Hvis det kommer henvisninger til en spesialist
som ikke er tilgjengelig, kan en metode være
at henvisningen går videre til helseforetaket
eller at den går tilbake til henviser. Per dato
eksisterer det et elektronisk støttesystem for
videre-henvisning som angivelig skal kunne
omarbeides uten for store problemer til å omfatte
avtalespesialistene. Utfordringen blir at dette
må implementeres på en måte som fungerer i
de ulike spesialistsystemene. I følge Gjellan
finnes et adresseregister som muligens kan holde
oversikt over fravær hos avtalespesialistene.
Det må holdes oppdatert slik at henviser vet
om fraværet når de sender henvisning. – Dette
kan høres enkelt ut, men fastlegen bruker
mange forskjellige spesialister. Derfor må vi
ha et system som gjør det lett for henviser å
lese hvem som er tilgjengelige. Psykiatrien
har hele tiden vært en spesiell utfordring
både med hensyn til håndtering av fristbrudd
og underkapasitet, understreker Gjellan.

(M. Gjellan).

På stedet hvil
Mikal Gjellan og Sverre Sand opplever at det
etter hvert har blitt mye sand i maskineriet og
har vurdert å trekke seg fra hele prosjektet.
De mener at pilotprosjektet har en rekke
mennesker som jobber med dette på heltid og
de hadde forventet et mer målrettet og effektivt
arbeid enn det man har sett siden i fjor høst. De
to er enige om at man må kunne stille krav til
direktoratet: – At de forbereder seg litt bedre
og jobber litt raskere når de bruker masse av
vår tid på ting som vi allerede har jobbet oss
gjennom en gang, sier Sand. Avtalespesialistene
skal være likeverdige partnere med HFene
når det gjelder å dele henvisninger og mener
at de kan være tjent med dette selv om det
vil medføre noe mer byråkrati. Og håpet
er jo at rapporteringsdelen av dette skal
håndteres enkelt gjennom EPJ-systemet.
– Men dette må fungere godt før det kan
settes ut i livet- derfor er piloten viktig,
avslutter de to avtalespesialistene.

”

Rettighetsvurdering
vil sannsynligvis også
kunne gjennomføres
uten IKT-støtte.
(V.Heimly).
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PILOT for rettighetsvurdering:

ordningene når lovendringene som er foreslått

Mikal Gjellan, Sverre Sand og Ola

i Prop. 118 L (2012-2013) trer i kraft.

Marstein er de tre PSL-medlemmene i
arbeidsgruppen på tjuetre medlemmer

Forslag:

som omfatter alle helseregionene, Lege-

Stortinget ber regjeringen igangsette

og Psykologforeningen, samt Helse- og

de nødvendige forberedelsene til at

E-direktoratet. Gruppen har jobbet med

avtalespesialister kan vurdere henvisninger

forberedelser til piloten siden 2014.

og fastsette individuell tidsfrist

BENT HØIES Dokument 8:
Adgangen til rettighetsvurdering er viktig
for at avtalespesialistene skal kunne bli en
del av spesialisthelsetjenesten og sørgefor ansvaret. Dette har vært gjennom Bent
Høies snart fire år i statsrådstolen og lå også
inne i hans dokument 8-forslag våren 2013.
Her er et utdrag fra hans Dokument 8:

Vurdering av henvisning
og tildeling av individuell
tidsfrist for behandling.
Skal avtalespesialistene øke i omfang og bli
en mer sentral del av spesialisthelsetjenesten
så bør også avtalespesialister kunne være

Mikal Gjellan og Sverre Sand opplevde etter hvert så mye sand i
maskineriet og har vurdert å trekke seg fra hele prosjektet.

– Vi opplever at et av de sentrale punktene fra dialogprosessen
om avtalepraksis, ikke blir fulgt opp, sier advokat i Legeforeningen Hanne Riise-Hanssen.

Legekunsten ventet fremdeles på svar fra HoD da bladet gikk i
trykken, men rettighetsvurdering for avtalespesialister har hele
tiden vært et klart mål for Bent Høie.

Både Legeforeningen, PSL og arbeidsgruppen har tolket dette som
vedtatt og at det derfor ble bestemt at det skulle gjennomføres en
pilot, sier Sverre Dølvik.

første instans for vurdering av henvisning
fra fastlegene, få plikt til å svare pasienten
inne 10 dager , tildele time for undersøkelse/
behandling og fastsette individuell medisinsk
tidsfrist for behandling. Dette omtales
i Prop. 118 L (2012-2013) Endringer i
pasient- og brukerrettighetsloven mv. En
slik utvidelse av rettigheter og plikter
vil være riktig og hensiktsmessig for
pasientene. Det vil også gi mindre byråkrati.
Det krever imidlertid at Helseforetakene
som har sørge for ansvaret har mulighet
til å sikre seg at avtalespesialistene
bruker samme prioriteringskriterier
som foretakene og forholder seg til de
samme faglige retningslinjene. En slik
endring må derfor komme som en følge
av en videreutvikling av avtalene mellom
avtalespesialistene og helseforetakene.
Det arbeidet bør igangsettes umiddelbart,
slik at avtalespesialistene kan omfattes av
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ÅRETS LEDERSEMINAR
I LEGEFORENINGEN:

– ET GODT ARBEIDSMILJØ
GAGNER BUNNLINJA
– Få sektorer har omstilt og effektivisert så mye som oss. President i Legeforeningen, Marit
Hermansen var sterk og tydelig, og med klar adresse til Spekterleder Anne-Kari Bratten, da
hun slo fast at et godt arbeidsmiljø gavner mange – også bunnlinjen.
Tekst og foto: Lottelise Folge

I sin åpningstale på Legeforeningens
lederseminar tidligere i år, gjorde
Hermansen styreleder og NHO-president
Tore Ulsteins ord til sine egne da hun la
sterk vekt på at et godt arbeidsmiljø også
er viktig for et godt økonomisk resultat.
– Dette skulle jeg gjerne hørt fra Spekter,
konstaterte presidenten og viste til uttalelser
fra Spekterleder Anne-Kari Bratten som
hevder at det er over og ut for velferdsstaten
hvis man forsetter å jobbe på samme
måte som nå i helsevesenet. Det er dystre
spådommer, mente Hermansen som samtidig
passet på å minne forsamlingen om at
Produktivitetskommisjonen (se faktaboks) har
konkludert med at få andre sektorer har omstilt
og effektivisert så mye som helsesektoren.

Investering = effektivisering
Marit Hermansen er ikke den første

”

presidenten som forsøker å få gehør for at det

Prinsippet må
være reell og lokal
beslutningsmyndighet.
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(M. Hermansen).

Legeforeningens president Marit Hermansen avsluttet sin tale til ledermøte med å fortelle at hun stiller til gjenvalg som president for 2 nye
år – til lang og kraftig applaus fra salen.
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FAKTA
Produktivitetskommisjonen ble oppnevnt av
Solberg-regjeringen 7. februar 2014 med
det formål å kartlegge årsakene til svakere
produktivitetsvekst og fremme konkrete
forslag som kan styrke produktiviteten og
vekstevnen i norsk økonomi. Professor
Jørn Rattsø er leder av kommisjonen.
Kommisjonen har også et sekretariat som
ledes av avdelingsdirektør Erik Storm i
Finansdepartementet.
Kilde: Lars Petter Berg (SSB)

er tvingende nødvendig med oppgraderinger
og investeringer før man i det hele tatt
kan kreve ytterligere effektivisering i
helsesektoren. Hun var også bekymret for
kravet fra Stortinget om effektivisering i
helsebudsjettet for 2017. Det er vanskelig å
se hvor dette skal hentes fra, mente hun.
– En ytterligere effektivisering krever
investeringer nå, sa Hermansen og ramset opp
behovet for mer funksjonelle sykehus ,bedre
IKT-systemer og medisinskteknisk utstyr.
– Med politikernes ostehøvel på budsjettene,
blir dette aldri mulig å oppnå, sa Hermansen –
og konstaterte at det kun gir ad-hoc løsninger.
– Bare med langsiktige prioriteringer kan
vi kan jobbe smartere, konkluderte hun.

Dedikerte tillitsvalgte
Tradisjonen tro uttrykte Hermansen stor
takknemlighet overfor de over 100 tillitsvalgte
i salen som ofrer sene kvelder, helger og
ferier blant annet for å jobbe med høringssvar
som danner grunnlaget for Legeforeningens
høringsuttalelser. - Dere bidrar i viktige og
pågående politiske prosesser, sa hun og fortsatte:

– ”All time high”, sa generalsekretæren i Legeforeningen Geir Riise, da han i fjor kommenterte antallet deltagere på Legeforeningens
lederseminar. I år kunne han skilte med nok en deltagerrekord. Her avbildet i kjent møtelederstil med både presisjon, nærvær og en god
porsjon humor.

Avtalespesialistene i fokus

samarbeid med etatene. Hun var også

– Når jeg møter Helseministeren, KS, Spekter

I sin halvtime lange tale roste hun det gode

særdeles fornøyd med oppmerksomheten

og pasientforeningene står jeg støtt med

faglige og politiske arbeidet i foreningen, også

avtalespesialistene hadde fått i årets sykehustale

deres oppdaterte, faglige argumenter og

i samarbeid med HOD og Helsedirektoratet,

der Høie hadde lovet flere hjemler til det han

erfaringene fra møter med pasientene. Takk

og hun trakk frem avtalespesialistene som

beskrev som ”diamanter” i helsevesenet.

for at dere prioriterer dette, sa Hermansen.

eksempel på resultatet av et godt fagpolitisk
13
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Tidenes lengste legestreik

til pasientene. Hun mener det er et problem

virkelighet, sa Hermansen. Den virkeligheten

– Vi har øvd oss litt i høst på et språk som

når helseministeren sammenligner sykehusene

er at leger ikke har oversikt over pasientens

er uvant for oss; ord som fagbevegelse,

med supertankere som det tar lang tid å snu,

medisinbruk, ikke kan kommunisere elektronisk

arbeidskamp, solidaritet og kollektivet, sa

samtidig som han ikke har noen løsninger på

med sentrale samarbeidspartnere, og bruker

presidenten med et lite smil. Legeforeningen

hvordan båtene skal navigeres vekk fra det

dyrebare minutter til enkel pålogging.

ble en samlet fagbevegelse, og kampen for

som ikke fungerer. Hun ga uttrykk for at det

involvering og medbestemmelse og den norske

blir feil hvis ansatte og ledere som er nærmest

Look to Norway

modellen slutter ikke med en avgjørelse i

pasienten ikke skal ha et ord med i laget.

Svenskene vil ha fastlegeordning fortalte
presidenten. Hun har har selv vært i Sverige

nemnda – den kampen må vi ta hver gang
og hele tiden og den blir bare viktigere og

– Og der er jeg skuffet over Kvinnsland-

og har også mottatt besøk av interesserte

viktigere i årene som kommer, sa hun.

utvalgets utredning fordi det er et økende

svenske politikere. De ønsker seg også bedre

behov for å flytte beslutningsmyndighet ned

tilgjengelighet, forutsigbarhet for pasient og

Det er heller ikke hver dag at kirurger og

til de lederne som står nærmest pasienten,

sykehus og kontinuitet i lege- pasientforholdet

bryggesjauere står skulder ved skulder

sa Hermansen. – Å fortsette med lange

i tillegg til mer avansert medisin der folk

foran Stortinget i tidenes lengste legestreik

lederlinjer og mindre beslutningsmyndighet

bor. – Ja, svenskene har minnet meg om hva

– et tøft – men nødvendig grep, konstaterte

på sykehusnivå vil forsterke uroen blant de

fastlegeordningen faktisk har gitt oss, men

Hermansen som uttrykte bekymring for

ansatte. Prinsippet må være reell og lokal

la den ikke bli en hvilepute, sa Hermansen.

utviklingen på norske arbeidsplasser. Hun

beslutningsmyndighet, mente presidenten.

Hun var innom hva de nye fraværsreglene for
skoleelever innebærer for fastlegene. En ordning

viste til undersøkelser der 45 % av norske
arbeidstagere mener at arbeidslivet går i en mer

Luftige vyer

som beslaglegger i snitt 20 % av ø. hjelp-tiden

autoritær retning og at norske arbeidstakere

Marit Hermansen kommenterte også

på fastlegekontorene. Hun var også opptatt av

får mindre innflytelse på egen arbeidsplass, en

ungdomspolitikeres tro på – og visjoner

rekrutteringen til fastlegeordningen og mente

trend som også utvikler seg ellers i Europa.

om fremtidens teknologiske utvikling som

at Legeforeningen må sørge for at fastlegene

en redning for en helsetjeneste i nød. Hun

har økonomisk trygghet og overkommelige

Skuffet over Kvinnsland

konstaterte at det man trenger mest er nøkterne

arbeidsdager. Da vil fastlegene kunne levere

Marit Hermansen synes ikke at det er samsvar

og brukervennlige løsninger som gjør

på politikernes ønsker og det vil bli mindre

mellom Høies mål for sykehusene og måten

hverdagen enklere. – Drømmen om fremtidens

rekrutteringsproblemer, mente presidenten.

legene organiserer seg for å gi best mulig hjelp

medisin er sjelden basert på nærhet til vår

Presidenten brukte 20 minutter etter sin velkomsttale på å svare
på spørsmål fra engasjerte tillitsvalgte. Her er noe av dem:

Leder i Norsk nyremedisinsk forening, Egil Hagen:
– Har Legeforeningen noen systematisk strategi for å motarbeide denne enormt dysfunksjonelle foretaksreformen som til daglig forsurer vårt
liv, spurte en engasjert Hagen. Han var lei av å ha et sykehusvesen som styres av det han kalte inkompetente personer og hvor han mente at
ingen blir stilt til ansvar for de gale avgjørelsene som blir tatt. Dette MÅ Legeforeningen gjøre noe med, insisterte han.

MH: Dette er et veldig sentralt tema for sentralstyret, og jeg tror ikke vi har hatt et eneste møte der ikke dette har vært et tema. Vi har jo hatt
en egen gruppe som har sett på styring, ledelse og organisering i sykehus – Kvinnsland-utvalget, og som har jobbet parallelt med den offentlige diskusjonen som har foregått .Utvalgets rapport er akkurat nå på (jan-17) høring og det er sterke signaler både fra Helseministeren
og departementet om at de oppfatter at det er gjort mye godt allerede og det er tydelige signaler fra den politiske ledelsen i HOD at her har
man ikke tenkt å gjøre noe. Vi har en viktig oppgave i å nyansere denne debatten. Dette blir et viktig tema både på Landsstyremøtet og den
valgkampen vi skal inn i, sa Hermansen.
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Leder i patologforeningen Ying Chen konstaterte at Legeforeningen oppfattes som en fagforening, men sa at hun ønsket seg en
mer tydelig profil også som en faglig forening. – Jeg er opptatt
av faget, pasienter og sikkerhet, sa Chen og viste til andre land
der man skiller mer tydelig mellom det å være fagforening og
en medisinskfaglig forening.
Hanne Louise Thürmer leder i Norsk indremedisinsk forening
etterlyste blant annet bedre arbeidsforhold for tillitsvalgte. Helger
og helligdager er snart brukt opp, ferier må være ferier sa hun og
ønsket seg et bedre administrativt støtteapparat og en avklaring
av roller.

MH: Dette er krevende diskusjoner og det betyr å se på
foreningen vår på nytt, svarte Hermansen og listet opp spørsmål
som hvordan Legeforeningen på beste måte kan støtte opp om
de fagmedisinske foreningene, hvordan samhandle der det er
naturlig og hvordan de ulike foreningen kan få hjelp i både i
kontakt med presse og myndigheter. - I tillegg til spørsmålet om
hvordan vi skal innrette oss mot den nye spesialitetsstrukturen,
sa Hermansen. Hun understreket at det er krevende å se på en
så kompleks organisasjon som Legeforeningen med 95 organisasjonsledd, på nytt. Men presidenten lovet at de skulle bruke
nok tid og tilstrekkelig forankring for å få til dette– og det er en
helt klar vilje og et ønske om å gjøre dette enda bedre, forsikret
Hermansen.

MH: – Jeg er glad for at vi har valgt å ha tre søyler (en
yrkesmessig, geografisk og faglig tilhørighet, red.anm.) Det
mener jeg er en styrke som vi skal ha med oss. Akkurat nå ser
vi på en omorganisering av den fagmedisinske søylen der vi
ønsker å bevare det fortrinnet det gir oss å være en forening,
men samtidig se hvordan den fagmedisinske biten kanskje
kan ha en tydeligere og mer uavhengig rolle og litt lettere
samhandle som en enhet isteden for 45 forskjellige foreninger
som i dag. Samtidig ser vi at vi får en litt annerledes og ny
rolle i spesialistutdanningen som jo ligger i den fagmedisinske
aksen. Spesialitetskomiteene skal forankres- det er mye å se
på der, sa Hermansen. Samtidig er det viktig at vi drar med
oss fordelene fra både å være samlet, men også kunne stå litt
alene. – Dette er en krevende diskusjon og dette kan bli et tema
på landsstyret til våren, antydet presidenten og fortsatte: Leger
har ofte sin identitet i den fagmedisinske foreningen, og vi er
svært knyttet til faget vårt. Selv om kanskje mange av oss har
fått en tydeligere identitet i fagforeningsrollen det siste året, sa
Hermansen.

Leder i Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL), Sverre
Dølvik: Bent Høie har snakket varmt om avtalespesialistordningen i
mange år og lovet hjemler til oss, men foreløpig har det ikke skjedd
så mye selv etter mer enn tre år som statsråd, sa Dølvik. Han mente
at Høie sliter med å instruere RHFene til å utføre det han ønsker.
– En annen ting er at vi ser en antydning til rekrutteringssvikt i
avtalepraksis. I det siste har vi sett problemer med å rekruttere
spesialister også i sentrale strøk. Han mente det blant annet kunne
skyldes det nåværende finansieringsordningen. – Yngre spesialister
vil gjøre mer i avtalepraksis, men så finnes ikke takster for
inngrepet, forklarte Dølvik.

MH: Dette blir en utfordring når vi skal forhandle til våren, sa
presidenten. Hun understreket at økningen av antall hjemler er
et svært tydelig signal fra statsråden og at dialogen med ham har
vært god hele veien – men motstanden vet vi nok hvor sitter, sa
Hermansen som understreket at dette må følges nøye opp.

Ivar Halvorsen, leder av valgkomiteen og kommuneoverlege
i Stavanger med ansvar for fastlegeordningen, fortalte at en
by som Stavanger har så store utfordringer med rekruttering
at de eldste fastlegene har problemer med å få gått av med
pensjon. Han mente det var tungt for unge leger å komme inn i
fastlegepraksis, fordi de ikke får prøvd seg før de skal investere
mye; både tid og penger i egen praksis. Han etterlyste bedre
ordninger for denne gruppen og sa at slik det er nå er det
overlatt til kommunene og tilfeldighetene hvordan dette løses.
Han oppfordret Legeforeningen til å tak i dette.

MH: – Vi rekrutterer ganske godt – men ikke godt nok medga
presidenten. Utfordringen er å behandle dette konstruktivt og
med positiv energi, sånn at man ikke bare snakker om rekrutteringsvanskene- snakker det ned. Hun viste til rekrutteringsprosjekter som er i gang og var klar på at disse ikke må bli
enkeltstående prosjekter som dør ut, men en politikk som kan
brukes til å påvirke.

Leder i Norsk arbeidsmedisinsk forening Knut Skyberg
konstaterte at det ennå ikke er fastlagt i Spesialistforskriften
hvordan det går med allmennmedisin, samfunnsmedisin og
arbeidsmedisin. Han ville gjerne vite hva som vil skje med disse
spesialitetene.

MH: Helsedirektoratet har fått i oppdrag, med frist 1. april, å
utrede hvordan man skal sikre læringsaktiviteter, supervisjon,
veiledning og evaluering av leger i disse spesialitetene, svarte
Hermansen. Hun kunne fortelle at Helsedirektoratet har bedt
om utsettelse av tidsfristen og mente at det ville ta noe tid
før det er aktuelt å vedta noen forskriftsparagrafer knyttet til
disse tre spesialitetene. Utdanningssjef Nina Evjen supplerte
Hermansen og sa at det nok ville gå et halvt år før man kom
videre i prosessen i Helsedirektoratet.
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BENT HØIE:

ER IKKE BEST

I HELSEKLASSEN
Sykehusstruktur, sløsing, økonomi, sparing, nye forskrifter om kvalitet og
pasientsikkerhetsarbeid og prioriteringer av områder som rus og psykiatri var blant
temaene helseminister Bent Høie tok opp i sin tale til landets tillitsvalgte leger.
Tekst og foto: Lottelise Folge

Satt opp mot seks andre land i Europa med
sammenlignbar økonomi; de seks mest
velstående landene i verden, ligger Norge
omtrent midt på treet når det gjelder bruk av
penger i spesialisthelsetjenesten. Dette har ikke
endret seg i de årene Høie har vært statsråd. Det
er Tyskland og Sveits som bruker mest, mens
Norge er på nivå med Nederland og over Sverige,
viser en fersk OECD-rapport. Ser man på samlet
helse i primær– og spesialisthelsetjenesten,
ligger Norge midt på skalaen. Det betyr
i praksis under Sveits og Tyskland, men
foran Danmark, Sverige og Nederland.
OECD-rapporten treffer godt, mener Bent
Høie, men understreker at dette ikke er en
analyse som forteller om Norge bruker for
mye– eller for lite penger på helse, og heller
ikke en analyse om Regjeringen bruker
pengene fornuftig, men en sammenligning
mellom landene om hvor mye man har
prioritert helse. – Det forteller meg at vi må
bruke mer penger på helsetjenesten i årene
som kommer, hvis vi skal holde tritt med de
andre rikeste landene i OECD, konkluderte
Helseministeren – ikke overraskende.

Sløsing – et problem
I samme åndedrag som han la frem
resultatet av den ene OECD-rapporten
16

– Vi har fremdeles mye foran oss og derfor har jeg også lyst til å komme tilbake i nye fire år, sa Bent Høie i den årlige talen til Legeforeningens tillitsvalgte.
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kunne Høie også fortelle at en annen ny

psykiske helseproblemer har en forventet

Legestreiken var et tema Høie måtte innom,

rapport viste at det sløses bort en femdel

levetid som er opp mot 20 år kortere

selv om han ba om forståelse for at han ikke

av ressursene som blir brukt på helse.

enn befolkningen ellers. – Dette skyldes

kunne kommentere en pågående konflikt.

manglende hjelp for sine helseutfordringer

– Den har preget og preger helsetjenesten,

også innen somatikken, sa Høie.

sa Høie. Men han ville ikke være med på

Det dreier seg blant annet om feilbehandlinger
og pasienter som påføres skader og må

at det eksisterer en generell tillitskrise og

ha ny behandling. Variasjon i forbruk av

Et diskusjonsgrunnlag

fryktkultur på norske sykehus og viste til at

helsetjenester som unødvendige inngrep, og

Mange hadde nok i utgangspunktet større

sykehusene har et arbeidsmiljø tilsvarende

administrativ sløsing og byråkrati er også

forventninger til Nasjonal helse- og

nivået på andre norske bedrifter. Sykehusene

inkludert. – I samme kategori havner også

sykehusplan enn det var faktisk grunnlag for.

har store arbeidsmiljøer og det ville være

manglende bruk av gode innkjøpsordninger

oppsiktsvekkende om man ikke fant eksempler

og forbruk av for dyre legemidler der det

– Med den sammensetningen utvalget hadde,

både på tillitskrise og fryktkultur, mente Høie.

finnes andre like gode og billigere alternativer.

kunne man forvente noen felles anbefaling

Samtidig jobber helsesektoren med tjenester

Høie forsikret salen om at et helsevesen helt

fra Kvinnsland-utvalget, i følge Høie, men

som har så høy risiko for pasienten og så stort

uten uheldige hendelser og uten risiko for at

han mente likevel at rapporten gir et godt

potensial for å skade, og som omfatter så mange

det skjer feil, er umulig, men det er et klart

diskusjonsgrunnlag for fremtidige løsninger.

mennesker, at en målsetting om å drive på

forbedringspotensiale, mente statsråden.

Han omtalte det som en utfordring at det

nivå med andre bedrifter ikke er tilstrekkelig.

”

Rådmenn og
ordførere påstår
at fastlegene
ikke lar seg styre.
Fastlegene sier at
kommunene ikke
bryr seg om dem.

(Høie refererer KS-undersøkelse).

er et bredt politisk flertall for å legge ned
helseregionene, men at ingen partier klarer å
bli enige om hva som skal komme isteden.

Ustyrlige fastleger?
Et av prosjektene Høie er svært opptatt av er

FAKTA

Sykehusbygg HF er et helseforetak

oppfølgingen av primærhelsemeldingen.

som eies i fellesskap av Norges

Her samarbeider departementet med

fire regionale helseforetak.

Legeforeningen om utvikling av piloter der
planen er å danne tverrfaglige primærhelseteam
i kommunene med fastlegen som leder. Høie
refererte til en KS-undersøkelse der rådmenn
og ordførere påstår at fastlegene ikke lar
seg styre, mens fastlegenes inntrykk er at
kommunen ikke bryr seg noe om dem. Trolig

Hovedformålet med Sykehusbygg er
å sikre et nasjonalt kompetansemiljø
for sykehusplanlegging
og -bygging.

– Har fått til mye

ligger sannheten et sted midt i mellom , var

Fritt behandlingsvalg, pakkeforløp for kreft og

det noen som ytret fra salen. – Vi trenger

rett til kontaktlege for alvorlig syke pasienter,

legenes kompetanse for å binde denne

var blant tiltakene Høie ramset opp som

tjenesten bedre sammen, sa Høie og forklarte

Ny forskrift- nye krav

dokumentasjon på at han har fått til mye i

at man ville bruke de positive erfaringene

Fra første januar i år trådte det i kraft en ny

sine snart fire år som helsestatsråd. I tillegg

med fastlegereformen; pilotere ulike modeller

forskrift som ledere på alle nivåer må sette

nevnte han tre fremlagte stortingsmeldinger

og høste erfaringer på nasjonalt nivå.

seg godt inn, i følge Høie. Forskriften krever

(Kilde: Regjeringen.no)

at alle toppledere, minst en gang i året, skal

som i praksis favner hele helsesektoren; fra
forebyggende helse via primærhelsemeldingen,

Kom ikke utenom

gjennomgå all kunnskap , statistikk, og

til Nasjonal helse– og sykehusplan: Høie

Høie innrømmet i sin tale at slik situasjonen

informasjon om resultatene i egen virksomhet

passet også på å få med opptrappingen på

er nå, er det ikke tilstrekkelig åpenhet mellom

og vurdere hva de innebærer knyttet opp

rusfeltet og rehabilitering. Han minnet om at

ansatte og ledelse på sykehusene til å skape

mot kvalitet og pasientsikkerhetsarbeid.

pasienter innen rus og psykiatri representerer

en god nok sikkerhetskultur for pasientene

den største sosiale ulikhet i landet vårt og

og for HMS generelt . –Dette er en utfordring

Forskriften er tydelig på at det er

at mennesker med sammensatte rus og

man må ta på største alvor, sa han.

toppledernes ansvar at forskriften blir fulgt
17
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FAKTA

Nasjonal helse- og sykehusplan skal
være grunnlaget for utvikling av
sykehusene. Vi trenger både små
og store sykehus også i fremtiden.
De skal ha ulike roller og oppgaver,
men kravene til kvalitet skal være de
samme. Sykehusene skal arbeide i
team slik at pasienten får den beste
behandling av kompetent personell
uansett hvor de bor.
(Kilde: Regjeringen.no)

– at man bruker forbedringshjulet: gjør
risikovurderinger, evaluerer, implementerer,
evaluerer og disiplinerer i forbindelse med
alle endringsprosesser, forklarte Høie.

Vil spare milliarder på sikt
Etableringen av helseforetaket Sykehusbygg
skal bidra til store innsparinger, skal vi tro
Høie. Han sa i sin tale at man kunne spare
hundrevis av millioner blant annet ved unngå
bruk av konsulenttjenester og heller bygge på
egne erfaringer fra tidligere prosjekter.– Og
med litt sterkere lojalitet til innkjøpsavtalene
som er inngått på likeverdige, men billigere
legemidler, så vil man i løpet av et års tid
spare flere hundre millioner kroner og i løpet
av få år – milliarder, sa han og skyndet seg
å understreke at pengene som blir spart, blir
igjen i sykehusene og skal brukes til å prioritere
annen pasientbehandling og investeringer
som for eksempel å finansiere de nye kostbare
legemidlene som kommer på kreftområdet.
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– Du er jo tidenes lengst sittende helseminister sa Geir Riise, da han takket Bent Høie for talen hans. – Ja, sammenhengende – men det er
faktisk Dagfinn Høybråten som har rekorden med seks år fordelt på to perioder, repliserte Høie kjapt (1997-2000 og 2001-2004 red.anm.).
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Leder i Praktiserende spesialisters landsforening Sverre Dølvik takket for gode ord om avtalespesialistene
i Høies sykehustale og minnet forsamlingen om at viljen til å få flere hjemler for avtalespesialistene
hadde vært et ønske og mål for Bent Høie helt siden han var i opposisjon. Han tok også opp problemet
med signaler om et begynnende rekrutteringsproblem blant avtalespesialister også i sentrale strøk. – Nye
spesialister er redde for at de ikke får gjøre så mye av det de kan i avtalepraksis på grunn av manglende
takster, sa Dølvik. Han benyttet også anledningen til å invitere Helseministeren til PSLs administrasjonskurs
til høsten – se på det som et valgmøte, oppfordret Dølvik.

B H: – Vi har gitt Helsedirektoratet et veldig klart oppdrag om at de må bli flinkere til raskere å tilpasse
finansieringsordningen til den medisinske utviklingen. Blant annet knyttet opp til ISF-satser. Og vi har fått
signaler om at det har begynt å virke, sa Høie. Vi har også fått på plass et rammeverk som skal resultere
i at det mot slutten av året, skal være på plass vesentlig flere avtalehjemler enn det var i 2016. Nå er min
tålmodighet over, sa Høie. Det betyr at de regionale planene for avtalespesialistene må vedtas raskt slik at
de kan komme fort i gang hvis de skal nå det resultatet som er en del av oppdraget. – Og send invitasjon
til den 31. august, oppfordret Høie smilende.

Leder i Norsk nyremedisinsk forening Egil
Hagen benyttet sjansen i år igjen til å konfrontere Bent Høie med dagens styringssystem.
Og han fyrte løs: – Styringssystemet i dag er
for meg forferdelig destruktivt. Inkompetanse
styrer den mest kompliserte bedrift i Norge. Vi
har et allmektig styre uten generalforsamling
å stå til ansvar for. Vi har en stor andel toppledere uten faglig kompetanse. Hagen siterte
Frank Aarebrot som har sagt at det første
Røkke gjorde da han kom tilbake til Norge,
var å sparke alle inkompetente ledere. – Nå
sitter de i helsevesenet alle sammen, påsto
Hagen hvorpå han anbefalte boken til Torgeir
Bruun Wyller som blant annet inneholder gode
alternativer til dagens styresystemer. Kjøp den
boken, oppfordret Hagen. – Det legges stort
arbeid ned i prioriteringer – om vi har råd til
å behandle pasienter. Vi har et sykehussystem
der det er dobbelt så mange administrasjonsårsverk som det er legeårsverk – og så lurer
man på hvor man skal spare? Det er umoralsk,
sa Hagen– vi har råd. Byråkratene forsurer vår
hverdag og beslaglegger tiden vår. Spark disse
menneskene, avsluttet han.

BH:– Jeg er ikke enig i den beskrivelsen du
gir av ledere i helsetjenesten som en generell
beskrivelse , og jeg ser med spenning frem til
Wyllers bok og løsningene han foreslår. Høie
la til at Helsetjenesteaksjonen har presentert
veldig mange problemer som mange kjenner
seg igjen i, men jeg har til gode å se den store
listen på alternative løsninger som er godt
fundert, svarte Høie.

Leder i Allmennlegeforeningen Tom Ole
Øren var særlig opptatt av fraværsregelen
for skoleelever og måten den har påvirket
allmennlegenes hverdag. –Vi ønsker å hjelpe
dem som trenger oss mest og vi har fått
beskjed om å konsentrere oss spesielt om
rus, psykiatri og kronikere, men så dukker
fraværsreglene opp, sa Øren og minnet om
undersøkelsen som viser at over 20% av
fastlegenes øyeblikkelig hjelp- kapasitet,
daglig går til fraværsattester som ikke gir
noen medisinsk effekt.

BH medga at det har vært mye uro rundt
den nye ordningen. – Men, sa Høie – vi må
være klar over at veldig mange barn har
vært borte fra skolen uten at noen har brydd
seg. Og mange av disse har ofte psykiske
helseutfordringer selv, eller kommer fra hjem
som har disse problemene uten at skolen har
brydd seg. At de blir fanget opp, er viktig for
helsetjenesten og gjennom denne ordningen
vil flere få hjelp. Og den virker. Fraværet går
betydelig ned og er det en ting som har stor
betydning for helsen så er det fullføring av
utdannelse – det beste folkehelsetiltaket, sa
en engasjert Høie.

Leder i Akershus legeforening Arne Røde fulgte opp spørsmålet fra Tom Ole Øre og sa seg enig med Høie i at man må ta vare på de ungene som ikke kommer seg
på skolen. – Men vi tar ikke vare på dem ved å skrive dumme legeerklæringer og frata syke pasienter øyeblikkelig hjelp, sa Røde – Han foreslo at Bent Høie og og
Torbjørn Røe Isaksen skulle sette seg ned og finne en annen løsning. Foreldre og elever må skrive egenmelding på tre dager hvis de er borte i tre dager. Er de borte mer
enn det, må de ha sykmelding , for da må legen undersøke dem og eventuelt konkludere med hva pasienten trenger, sa Røde, – og har man i løpet av et år for mange
egenmeldinger, mister man retten til egenmelding, og har de for mange fraværstimer, da får man ikke gått opp til eksamen, konkluderte han. Røde avsluttet med å
karakterisere ordningen som tøys og konkluderte til latter fra salen med at: Dette gjør at Røde ser rødt!

BH sa seg enig i at måten dette ble håndtert i starten var ikke bra. Men han mente at ungene har godt av å vende seg til en ordning som er tilnærmet lik arbeidslivet.
Det har vært altfor slapt tidligere og barn har fått være borte fra skolen uten at noen har reagert, sa Høie. Dette handler mer om informasjon og praktisering av
regelen enn at ordningen skal avskaffes, fordi konsekvensene av å avskaffe ordningen også er dramatisk for helsen til ungdom– fordi vi fanger ikke opp dem med de
største behovene, mente statsråden.
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Sentralstyremedlem Cecilie Alfsen hadde
nylig vært på verdens største kvalitetskonferanse i USA og kunne fortelle at mantraet
på denne konferansen var trivsel blant de
ansatte. – At personalet trives på jobb, er den
aller beste forsikringen for god pasientsikkerhet , sa Alfsen og mente at det var et
tankekors at man nylig hadde hatt en streik
der samarbeidsklimaet ikke akkurat var det
beste. Mange av oss lurte på hvorfor Spekter
opptrådte som de gjorde, hva slags signaler de
hadde fått. Det ble opplevd som et angrep på
den norske modellen og det er bekymringsfullt, sa hun. Hun ba Bent Høie pent om hvis
han får fire år til, at sykehusene kunne få
slippe ostehøveldebatten hver eneste dag i
hvert eneste legemøte.– Det er utrolig slitsomt
å måtte konfronteres med dette hele tiden, sa
Alfsen engasjert.

BH: Streik og uenighet mellom partene
er en del av den norske modellen. Det
er arbeidsgiverorganisasjonen som
ivaretar arbeidsgiveransvaret i denne typen
konflikter, sa Høie. Hvis man hadde laget
vårt styringssystem slik at det var jeg som
politisk ansvarlig også var arbeidsgiver hadde
vi faktisk gått vekk fra den norske modellen.
Dette er ryddig, mente Høie. De ansattes
arbeidsforhold og HMS er en helt integrert
del av pasientens sikkerhetsarbeid og det er
avgjørende for at tillitsvalgte skal oppleve
trygghet hvis de tar på seg slike verv, fordi vi
er avhengig av gode tillitsvalgte i det norske
systemet. Og de må være trygge på at den
rollen ikke skal stå i veien for videre karriere
og faglig utvikling, mente Høie. De åtte årene
før oss var gullårene i norsk økonomi, med
lav arbeidsledighet og høye oljepriser. De siste
årene har vi hatt en halvering av oljeprisen og
opplevd en kraftig økning i arbeidsledighet.
I tillegg fikk vi en flyktningkrise der vi måtte
kutte mange milliarder i budsjettet vi hadde
blitt enige om. Dette får selvsagt store konsekvenser og det blir også helsevesenet berørt
av. Jeg mener likevel at vi er nødt il å ha en
høyere vekst i helse hvis skal gjennomføre det
vi ønsker i tiden som kommer, sa Høie.
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Leder i Norsk forening for allmennmedisin,
Petter Brelin var bekymret for rekrutteringen til
allmennlegepraksis og sa at særlig de siste to
årene har dette vist seg å være en utfordring i
både store og små kommuner og i store deler
av landet. – Vi samarbeider godt om primærhelsemeldingen og primærhelseteam. Men vi
må sørge for å ha noe å samarbeide om og
se til at det er fastleger der ute som kan ta i
mot pasientene og primærhelseteamet når det
en gang kommer, sa Brelin. Han oppfordret
Helseministeren til å ha fokus på dette og lage
en plan for rekruttering til fastlegepraksis som
innebærer utdannings- og rekrutteringsstillinger og samtidig se på rammebetingelsene
i allmennpraksis slik at det blir attraktivt for
unge kolleger å søke seg ut i kommunene.

BH sa seg enig i problemstillingen og minnet
om at det er bevilget 5 millioner kroner til et
forsøk i Bergen og omliggende kommuner. Her
blir det fokusert på rekrutteringsstillinger til
fastlegeordningen. Han håpet på å høste viktig
erfaring fra dette prosjektet.

Leder i Sør-Trøndelag legeforening Lindy Jarosch-von Schweder uttrykte sterk bekymring for kravet om høyt
belegg på sykehusene. – Det er krevende når over 95 % belegg er mer regelen enn unntaket på sykehuset.
Det er en utfordring pasientsikkerheten, sa hun. St. Olavs universitetssykehus med Nobelpris er for lite,
det skyldes kanskje uønsket variasjon , men da bør det bekymre helseministeren at forskning får for lite
plass, hevdet von Schweder. I tillegg skyldes nok det høye belegget utskrivningsklare pasienter fordi det
er mangel på sengeplasser med legetilsyn i kommunene. Så hva gjør vi nå når vakthavende lege blir
resepsjonisten i et fullbooket hotell, mens fastlegen blir et callsenter for drosjerekvisisjoner?

BH – Høyt belegg representerer en risiko- uten tvil- vi har flere senger enn Danmark og Sverige, men
mindre enn Tyskland og Sveits. Administrasjonen av pasientflyten er viktig, understreket Høie. Det er mye
å hente på uønsket variasjon, men selvsagt også kommunens muligheter til å ta imot. Det som bekymrer
helseministeren er at det ser ut til å være en oppfatning om i kommunene at hverdagsrehabilitering er
ensbetydende med sykehjem. Det er helt åpenbart at tidlig innsats med hverdags-rehabilitering kan bidra
til at vi alle kan bo noe lenger hjemme. Samtidig må vi erkjenne det økende behovet for sykehjemsplasser
som vil komme et stykke inn i 2020- mellom 20 og 30 000 plasser, sa Høie.

Leder i Hordaland Legeforening Gunnar Ramstad beskrev en virkelighet med økt privatisering av helsetjenester
og en betalingsvillig, ressurssterk og helseforsikret norsk befolkning som kommer foran i køen. Han spurte om
vi med Høie de neste fire årene kunne forvente at privatiseringsviljen og iveren etter å sette ting ut til private
vil øke?

BH svarte at han delte Ramstads bekymring. – Fordi hvis vi kommer i en situasjon der et flertall av dem som
er i arbeid, har en helseforsikring gjennom jobben og opplever at det er grunnlaget for å få rask og god
behandling, så undergraver vi hele grunnlaget for vårt solidariske helsesystem. – Og det vil vi ikke, sa Høie.
Svaret er at vi må klare å gi befolkningen god og rask helsehjelp på de områdene som vi har prioritert fra
fellesskapets side. Forsikringsbransjen vil alltid finne et nytt marked – ikke minst på områder vi ikke har
prioritert. Høie nevnte overforbruk av røntgen, men sa samtidig at det ikke bare er et problem hos de private.
Dette er med på å hemme diskusjonen fordi variasjonen er like stor i det offentlige, sa han. – Men ved å ha de
samme kriteriene for privat og offentlige tjenester kan dette bedres, slik det er gjort med antall kneoperasjoner
på Aleris-sykehuset i Oslo der antallet inngrep er redusert med 25 %.
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NORGE ER
ANNERLEDESLANDET
Investeringer i helsektoren er mer lønnsomme enn i andre sektorer hvis man beregner dette på
riktig måte og gjennomfører en full samfunnsøkonomisk analyse, i følge ny rapport.
Tekst og foto: Lottelise Folge

–Vi ser at investeringskostnadene står
for en stadig lavere andel av kostnadene
i sykehusene, derfor får man heller ikke
den forventede produktivitetsveksten,
sa samfunnsøkonom Erland Skogli da
han la frem resultatene i en ny rapport.
Rapporten er laget av Menon – et
konsulentselskap som blant utfører oppdrag
for Finansdepartementet (se faktaboks).
Forskjellige økonomiske metoder kan
føre til at budsjetter bygges opp på
feil premisser, mente Skogli. Menons
beregninger viser at hvis man hadde hatt
like mye investeringer eller hvis man
korrigerer for lave investeringer så forklarer
det hele forskjellen i vanlig utvikling av
produktivitet og – vi har faktisk funnet at
produktivitetsveksten i denne perioden
2005- 2015 har vært lik null, sa Skogli.
Menon har sett på investeringer fra 2005
– 2015 og konkluderer i hovedsak med at
statens manglende vilje til å investere i tiltak
som øker produktiviteten på sykehusene,
som teknologi, nye metoder og infrastruktur
ikke vil være bærekraftig i tiden fremover.
Deres konkusjon er at produktiviteten i
norske helsevesen ikke øker slik de kunne
gjort. I praksis betyr det at de som jobber
i helsesektoren ikke får det han beskriver

Samfunnsøkonom Erland Skogli
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som mer ”output” for innsatsen de gjør.

En ond sirkel

– Investeringstakten går ned delvis fordi

Når sykehusene stadig opplever at man ikke

investeringene og mulighetene for å investere

har penger til å investere (i en nå etter hvert

er koblet opp mot å skape overskudd og vi

flere år gammel rapport har man regnet ut

tror at man må frikoble investeringer fra

et etterslep for vedlikehold og investeringer

det å skape overskudd i produksjonsenheter

i helsesektoren på 70 milliarder red. anm.)

– slik det er i andre sektorer. Dette er noe

fordi man ikke klarer å skaffe nok penger over

av forklaringen på at samferdselssektoren

driften, resulterer dette igjen i at man ikke

har vokst i fra helsektoren, mente Skogli.

kan investere på områder som faktisk kan øke
både aktivitet og dermed også inntekter. En

Avhengig av metode

klassisk ”bite-seg-selv-i-halen” situasjon.

Resultatet av byråets analyser har
selvsagt sammenheng med hvordan man

Verdifull helse

måler produktivitet. En av forskjellene

I Norge verdsettes helse høyt og vi har

er at Menon har målt produktiviteten i

bestemt oss for at hos oss skal helsevesenet

sykehusene over en lang periode, mens

driftes primært gjennom offentlig finansiering.

en annen metode kan være å måle i hvor

I praksis må dette bety at når nytten er relativt

stor grad sykehusene har kommet nærmere

høy i forhold til kostnadene og dette er

snittet av beste praksis. Med andre ord

tjenester samfunnet ønsker, må de offentlige

hvor nært de har kommet toppen av hvor

helsebudsjettene opp. Det Erland Skogli

god man kan være. – Vi måler annerledes,

og hans kolleger har funnet gjennom sine

forklarer Skogli, – vi ser at arbeidskraften
har økt sin produktivitet i perioden, men
på grunn av manglende investeringer i
produktivitetsfremmende tiltak, får man ikke
den nødvendige drahjelpen. Det resulterer i
at produktiviteten ikke har vært så høy som

fremover, mener han. Han illustrerte
påstanden ved å sammenligne utbygging
av motorvei med tilbud om immunterapi.

Motorvei versus immunterapi

analyser er at investeringer i helsesektoren
ofte er mer lønnsomme i denne sektoren
enn i andre sektorer, hvis man gjennomfører
en full samfunnsøkonomisk analyse.

Helse måles i penger

man kunne hatt gitt høyere investeringsvilje.

Når man bygger en motorvei, og regner på

Må ha langtidsplaner

gjennomfører man en økonomisk analyse

Det er behov for et mer konsistent

av hvor mange liv som kan spares ved at

beslutningsrammeverk for å beslutte seg

man regner en pris på per hode (en qualy

frem til et helsebudsjett, i følge Skogli.

som tilsvarer 1,2 milioner kroner. En qualy

Han mener at helsebudsjettet skiller seg

= quality adjusted life years. Tallene er fra

fra hvordan man foretar beslutninger

Helsedirektoratet og beregnet på bakgrunn av

i andre sektorer. Da tenker han særlig

finansdepartementets veileder. Når det gjelder

på det han kaller samfunnsøkonomiske

immunterapi, vet man ikke helt hvor grensen

metoder. – Vi tror at man også mangler en

går, forklarer Skogli, men i Beslutningsforum

type langtidsplaner som man har i andre

snakker man om mellom 7- og 800 000. – Det

samfunnet. Derfor tror vi at hele logikken i

sektorer knyttet til investeringer. Dette er

vesentlige i dette regnestykket at man regner

forhold til det å fokusere budsjettarbeid og

noe man må ha når Stortinget forplikter seg

på mange nytteeffekter når man bygger vei,

beslutningsgrunnlag for helsebudsjetter bare

til en langsiktig investeringsplan for en

som sysselsetting, sa Skogli, effekter som

på å begrense kostnadene ikke er fornuftig

sektor. Utfordringen med å skaffe ressurser

ikke tas med i en helse- økonomisk analyse

Dette må snues og alt peker i retning av

fremover på grunn av demografi og andre

av et legemiddel. Resultatet av dette kan bli at

at helsebudsjettene må økes for at vi skal

forhold må løses ved å øke produktiviteten

teknologi og investeringer blir så viktig på alle

møte de utfordringene som kommer og for å

– og her har også organiseringen av

sektorer at de som klarer å vise nytte gjennom

gjøre det mer korrekt sett i forhold til andre

helsesektoren en sentral pass i tiden

investeringer blir vinnerne, hevder Skogli.

sektorer i samfunnet, avsluttet Erlend Skogli.
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om det er lønnsomt å ha en fysisk midtdeling,

Helsedirektoratet har beregnet
helsekostnadene for sykdom i Norge til litt
over 1700 milliarder kroner i året. Dette er
tall i tråd med internasjonale målingsmetoder
for sykdomsbyrde. Vanligvis er man ikke
så glad i å tallfeste ting i helsesektoren,
sier samfunnsøkonomen, men vi tror at lurt
fordi i disse tallene er det ganske vanskelig
å se for seg sektorer som har så mange
lavthengende frukter og så mange muligheter
til å investere i noe som gir så mye nytte for
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FAKTA
Menon er et medarbeidereiet
konsulentselskap som opererer i
grenseflatene mellom økonomi,
politikk og marked. Staben er på
30 økonomer, hvorav en fjerdedel
på doktorgradsnivå.
Menon analyserer økonomiske
problemstillinger og gir råd til
bedrifter, organisasjoner og
myndigheter. De kombinerer
samfunns- og bedriftsøkonomisk
kompetanse innenfor fagfelt som
nærings- og konkurranseøkonomi,
strategi, finans og
organisasjonsdesign, samt
samfunnsøkonomisk lønnsomhet.
Firmaet benytter forskningsbaserte
metoder i sine analyser og jobber
tett med ledende professorer
innenfor de fleste fagfelt.
Menons analyser danner
kunnskapsgrunnlag for offentlige
investeringer eller prioriteringer,
og firmaet har rammeavtale
med Finansdepartementet innen
kvalitetssikring av offentlige
investeringer (KS-ordningen).
Menon ble av bladet Kapital og
Konsulentguiden kåret til årets
konsulentselskap i 2015.

Jon Helle, visepresident i Legeforeningen og leder i Overlegeforeningen:
Legeforeningen har gjennom mange år sett utviklingen og hvor lite penger som kommer inn i systemet .–Vi ble noen år harselert
med fordi Legeforeningen bare snakket om mer penger. Vi endret retorikken og sa at det er ikke samsvar mellom ambisjoner og
ressurser; ergo enten går man ned på ambisjonene eller opp med ressursene. Men ingen våger å gå ned på ambisjonene. Hva har
LF gjort for å vise at vi har jobbet seriøst og ikke populistisk med dette, jo vi har lagt mange hundre tusen kroner i potten gjennom
flere år for å fremskaffe rapporter fra spisskompetente økonomer. Nå opplever jeg at vi har fått ytterligere drahjelp gjennom
OECD-rapporten og Menon rapporten og direktører som tør å si hvordan de opplever situasjonen. Er det blitt mer sturent å be om
penger, spurte Jon Helle.

Erlend Skogli: Vårt budskap er at man må ha to diskusjoner og to tanker i hodet samtidig: Det ene er hvor mye vi bruker å helse i
årene fremover sett fra perspektivet at vi er veldig rike og at helse er viktig for oss kontra hvordan produsere mest effektivt. Nå er
det sauset sammen. Problemet er at helsearbeidere høyst sannsynlig aldri har jobbet så effektivt som nå, men problemet er at de
ikke får noe drahjelp fra investeringer. Nytten av støtte til helsetiltak peker i retning av at vi bør bruke mer penger på helse.
23
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SYKEHUSDIREKTØRENE
ER FOR SERVILE
Norske sykehusdirektører burde deltatt mer i debatten om hvordan pengene i offentlig sektor
skal fordeles. Helse- og sosialsektoren har de tøffeste arbeidsplassene i offentlig sektor, mener
sykehusdirektør.
Tekst og foto: Lottelise Folge

Nils Kvernmo direktør på St. Olavs hospital sa

konsultasjoner per årsverk i psykiatrien, har

at gjennom ti år har norske sykehusdirektører

produksjonen økt med 50%, forklarer Kvernmo.

stått for en stor effektivisering av sine sykehus,

Men direktørkollegiet har nok vært litt for

men at han savnet en større deltagelse
fra kolleger i den offentlige debatten om
fordeling av penger i offentlig sektor. Både
befolkningsmessig og økonomisk vil man
med stor sannsynlig se behovet fremover
for omstilling i offentlig sektor. – Men min
hovedinnvending, sa Nils Kvernmo, – er at

servile i den offentlige debatten om fordeling
av godene, mener Kvernmo. Han omtaler
uttalelsene sine som synsing, men etter ti
år som rådmann,4 år som styreleder på et
universitetsfakultet og mange år bak seg
på St. Olavs hospital, burde han ha visse
forutsetninger for å uttale seg. Kvernmo mener
at hovedtyngden av offentlig sektor slipper

”

–Man har jo egentlig
en helsepolitikk
der alle skal få det
meste og ingen skal
vente på noe.
(N. Kvernmo)

at ønsker man strukturendringer, krever det
politisk godkjenning. I tillegg er omfanget av
tjenester vernet gjennom pasientrettigheter og

ambisjonsnivået for hva vi skal levere, ikke står

billigere unna enn sykehusene og at helse- og

i rimelig forhold til det man er villig å betale.

sosialarbeidere har de tøffeste arbeidsplassene i

prioriteringsregler. Da står man igjen med den

landet. I følge Kvernmo står sykehusøkonomien

interne driften. — Og her er 65 % av utgiftene

Gjør som forsvarssjefen?

i sterk kontrast til forsvarssjefen som går ut

lønnskostnader, konstaterte direktøren.

De ti årene Kvernmo har vært sjef, har de jevnt

og sier at hvis ikke det norske forsvaret får

og trutt kuttet kostnader og økt aktiviteten på
St.Olavs. –Vi har økt produktiviteten ganske
betydelig når vi måler det som er relevant
i sykehusdrift – nemlig hvor mye man skal
gjøre per. årsverk. Og måler man det i DRGproduksjon per årsverk, eller polikliniske

”

Fyrer med bordkledningen

liggende ved kai. – Vi jobber i en dynamisk

Kvernmo var klar på at mange omstillinger

sektor og får stadig nye behandlingsmuligheter

kan være både faglig og økonomisk fornuftig

og pasientrettigheter, sier Kvernmo og

og tok nedgangen i liggetid fra til tre dager på

legger til at på kreftavdelingen på St. Olavs

hofteproteseoperasjon som et eksempel. – det

har utgiftene til kjemoterapi – og nå også

er både faglig og økonomisk fornuftig, mente

immunterapi, økt fra 7 til 70 millioner på 10 år.

han. I løpet av perioden 2002 til 2013 ble
det bygget et helt nytt universitetssykehus i

Ambisjonsnivået for
hva vi skal levere,
står ikke i rimelig
forhold til det man
er villig å betale.
(N. Kvernmo)
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nok penger, blir fly stående og fregattene

Politisk godkjenning

Trondheim til en pris på 13 milliarder kroner. I

Dette er blant nye kostnader som sykehusene

denne perioden har sykehuset klart å reversere

får beskjed om å dekke innenfor rammene.

økonomien fra store underskudd til årlige

Kvernmo beskriver hvor vanskelig det er i en

driftsoverskudd på 1-2 % av driftsinntektene

økonomisk sykehushverdag når kostandene

samtidig som gjeld blir nedbetalt etter planen.

bare øker og det er styret som må finne

–Vi dekker kapitalkostnader over driften

dekning. – Handlingsrommet er nødvendigvis

men vi fyrer litt med bordkledningen, sa

begrenset, sier Kvernmo og begrunner det med

Kvernmo, – fordi vi ikke bruker nok penger
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–Vi dekker kapitalkostnader over driften, men fyrer litt med bordkledningen fordi vi ikke bruker nok
penger på vedlikehold og reinvestering i utstyr, sa Nils Kvernmo på legenes lederseminar.

– Dere har fått til veldig mye i Helse Midt og dere står stødigere enn mange andre. Det betyr forferdelig
mye og vi har savnet at lederne i helsevesenet har vært villige til å stille krav. Når det gjelder hvordan
vi skal angripe det – er jeg sannelig ikke sikker, det er litt sisyfosarbeid, sa Christian Grimsgaard. Han
sammenlignet den kompliserte tekniske forsvarsdebatten som har gått på Stortinget og stilte spørsmål
om det kanskje kunne være veien fremover mot en politisk forankring for forholdene i helsesektoren
–og slo dermed et slag for ytterligere politisk involvering.

på vedlikehold og reinvesteringer i utstyr.

hospital har de en beleggsprosenter på opp

helsepolitikk der alle skal få det meste og

Det betyr også at realkapitalen i foretaket

mot 95 %. Det betyr selvsagt at man har langt

ingen skal vente på noe, mente Kvernmo. Han

har tapt seg kraftig, konstaterte han.

mindre å gå på når det topper seg. Og Kvernmo

var klar på at det dette koster, kan man ikke

legger ikke skjul på at det oppstår et visst kaos

fortsette å finansiere gjennom effektivisering

når influensaen og glatt føre kommer samtidig.

helsesektoren de neste ti årene. Han mener at

Mot 95% belegg

sykehusene har vist seg omstillingsdyktige –

Nils Kvernmo har mange ganger gjennom
de siste ti årene stilt seg spørsmålet

Alle skal ha alt –hele tiden

og villige. Og at de skal fortsette å jobbe for

om dette er en forsvarlig behandling

Sett utenifra kan man beskrive tilbudet for

å bli bedre på kvalitet, pasientopplevelse og

av spesialisthelsetjenesten. – Og det

norske pasienter som en situasjon der alle

ressursutnyttelse. – Men tempo og fordeling

generelle svaret er vel at det går bra i den

grenser er fjernet når det gjelder rett til

av byrden må være rimelig slik at det oppleves

utstrekning du makter å endre strukturer

nødvendig helsehjelp. Og slik tilbudet har

rettferdig, sa han og fortsatte: – Jeg står fast

og arbeidsprosesser i takt med endringer i

utviklet seg, kan man hvis man ikke er fornøyd

på at med det ambisjonsnivået vi har, og med

økonomiske rammebetingelser, men hvis du

med kvalitet og ventetid tid i det offentlige ,

de politiske ambisjonene som er, må vi ha

ikke klarer det, så er salderingsposten kvalitet,

ta med seg pengene inn i det private beskrev

en større andel av de offentlige budsjettene.,

arbeidsmiljø og pasientsikkerhet. På St. Olavs

Kvernmo. – Da har man jo egentlig en

sa Kvernmo og oppfordret til debatt!
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FORNEBUPORTEN HELSEBYGG
I 3. etasje på Bilia-bygget (Widerøeveien 5) vurderes etablering av «Fornebuporten Helsebygg»
på ca. 1 000 kvm. Vi søker nå etter aktører som ønsker å etablere seg på Fornebu.
«Fornebuporten Helsebygg» skal tilby et bredt spekter av tjenester. Vi søker derfor store og små helseaktører
innenfor følgende områder: Fra 1 person (30 kvm) til 10-15 personer (300 kvm)
• Spesialistpraktiserende leger
Fornebuporte
(alle fagområder, avtalespesialister og private)
n
er sentralt loka
lis
er
t ved
• Fastlegekontor
innfarten til Fo
rnebu. På om
rådet
har Aker-kons
• Bedriftshelsetjeneste
ernet etablert
sitt hovedkontor med i ov
erkant av 2 00
• Tannlege / Tannhelse
0 arbeidsplasser. I tillegg
finner man he
r
dagligvare,
ap
ot
ek, spesialistle
• Fysioterapi / Kiropraktorer mv
gesent

er (Moloklinikke
treningssenter
n),
, restaurant &
bar, samt 450
boliger under
oppføring (300
ferdigstilt).
Fornebuporten
er fortsatt unde
r utvikling
med ambisiøs
e planer om yt
terligere
oppføring av ko
ntor, handel og
boliger i fremtid
en.

Fasiliteter
•
•
•
•
•
•
•

Lyse og nyoppussede lokaler (2017)
Kan tilpasses leietakers behov
Felles venterom for pasienter
Bemannet kantine for ansatte
Showroom (mulighet)
Trimrom / fysio-rom i lokalene (mulighet)
Vitus Apotek og Lifestyle Gym (50 m)

Adkomst
•
•
•
•

Lett og direkte adkomst fra E-18
Bil: Lysaker 2 min / Skøyen 5 min
Stor parkeringsplass på tomten
Busstopp direkte utenfor hovedinngang(Inntil 40 avganger i timen)
• T-bane stopp på Fornebuporten (2025)

Vil du ta del i satsningen på Fornebu?
Kontakt Stian Myhre for en uforpliktende samtale og
befaring 916 300 20 // stian.myhre@akerasa.com
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ET ROP FRA ”GRASROTA”
-Hva betyr egentlig det som blir bestemt på Stortinget på mitt nivå, spurte Arne Laudal Refsum
på lederseminaret. Han er avdelingsoverlege ved kirurgisk avdeling på Diakonhjemmet.
Tekst og foto: Lottelise Folge

Avdelingsoverlege Arne L. Refsum leder en
avdeling med 32 årsverk og 260 millioner
kroner i budsjett. Hans avdeling er dyr i drift
– blant annet koster bare innkjøp av proteser –
nett og laparoskopi nesten 60 millioner kroner
i året. Noe av det som gjør det komplisert
for hans avdeling er at utfordringene som
kommer og som de i utgangspunktet mener
er viktige, samtidig er kompliserte å få
gjennomført i praksis, i følge Refsum, og han
tar pakkeforløpet for kreft som eksempel.

En av ti
På hans avdeling behandler de den mest
forekommende kreftformen blant menn
og kvinner sett under ett – coloncancer.
– Men for hver cancer vi kniper, skal vi
utrede 10, sa Refsum, og konstaterte at
det er komplisert når utredningen på disse
pasientene i praksis skal være gjennomført
i løpet av ti dager. I følge Bent Høie blir
det ikke mer kreft av et pakkeforløp. – og
det har han jo helt rett i, sa Refsum, men
organisasjonen klarer ikke dette, uansett hva
de måtte ha funnet ut av på skrivebordsnivå,
sa avdelingsoverlegen. Han var på linje med
Høie både når det gjelder betydningen av
kvalitet – og Den gylne regel. Men dette
mente han blir for stressende- rett og slett.

KAD-ingen hjelp

DRG og ISF er et system som er laget for å håndtere utgiftene til behandlingen og er ikke laget for å håndtere investeringsbehovet – men det
har det blitt i dag, sa Arne L Refsum.

Diakonhjemmet har et budsjett på 1,7
milliarder kroner og investerer for mellom

som gjør at sykehuset må ta ytterligere 30

KAD-plassene (kommunal akutt døgnenhet)

100 og 110 millioner i året. I tillegg kommer

millioner hvert år for å kunne håndtere de

som Diakonhjemmet betaler 20 millioner

stadig nye mål fra departementet som IKT,

nye investeringene. I tillegg kommer de nye

kroner for i året. I følge Refsum viser
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forskning nå at disse plassene i realiteten
ikke er særlig til hjelp for sykehusene.
De bidrar til bedre kvalitet på den kommunale
helsetjenesten, men Refsum stilte spørsmål om
dette er noe sykehusene skal måtte betale for.

Ytterligere sparing

Den gylne regel: Den
skal legge til rette for at
rusbehandling og psykisk
helsevern hver for seg skal ha
en årlig vekst som er høyere
enn vanlig sykehusbehandling.

forsøkte på basis av tall og fakta å formidle
at alle kravene til måling ikke går i hop med
produksjonskravene som stilles. – Det blir
ganske mange halve dager jeg må trekke
mine fagfolk ut av jobben for å gå gjennom,
telle opp og finne ut om vi er fornøyde
og hva som kan bli bedre, sa Refsum.

Glad for innrømmelse

Siden 2008 da man begynte å få midler til

Men det kom en viktig innrømmelse fra Høies

økt aktivitet i sykehusene, ble de konsekvent

om å øke aktiviteten med 2 % – uten å øke

utbetalt med 80 % av det det faktisk kostet.

utgiftene har Refsums avdeling entret 2017.

besøk på seminaret dagen før slo Refsum fast:

Vi måler for mye

så overtydelig at kontrollpasientene har blitt

– Så det går ikke i hop. Vi måler

nedprioritert. – Det er første gang jeg hører

for mye, sa Refsum og ramset opp

en minister si at disse bestillingene ikke går i

Internkontrollforskriftene, Global tricky

hop. Refsum ga uttrykk for at han syntes det

tool, pasientsikkerhetsprogrammene,

var kjempebra at HSØ har som mål at 5 % av

infeksjonsregistreringsprogrammet, nasjonalt

budsjettet skal gå til forskning. – Det er bare

kvalitetsregister, egenkvalitetsregisteret

det at de tar det fra driften. Ingen statsbudsjetter

og forskning. – Bare kvalitetsmålingene

kommer med friske midler tilsvarende 5

innebærer registrering av liggetid, epikrisetid,

prosent av budsjettet, sa Refsum og avsluttet

korridorpasienter, vurderingsfrister, ventetid

til latter fra salen med å sitere tidligere

og fristbrudd. Refsum viste også til den nye

helseminister Sylvia Brustad berømte uttalelse

antall ansatte. Lover og regler forhindre

forskriften fra Høie som krever ytterligere

om at det var udemokratisk å bruke mer

oppsigelse, – men vi legger på et ganske

årlige aktivitetsmålinger,(se faktaboks).

penger enn det som ble bevilget av Stortinget

stort press, det skal jeg være helt ærlig på,

Avdelingsoverlege Refsum sa veldig klart

og han svarte med at det var udemokratisk

forteller Refsum. Men færre ansatte og et krav

at han har ingen ting i mot å måle, men han

å bestille mer enn det man finansierer.

Tanken bak var at noe av aktiviteten kunne
økes ytterligere på operasjonsstuene, på CT
og MR. Etter flere år med økning i aktiviteten
kommer man til et punkt der aktiviteten er
så høy at man må ha flere operasjonsstuer
og CT og MR begynner å merke slitasjen,
forklarte Refsum. I år har hans avdeling fått
pålegg om å spare 9,3 millioner kroner på sitt
årsbudsjett. I tillegg skal de redusere på det
de hadde av for høy inngangsfart – å avsette
uten forbruk- det betyr at han må redusere

Statsråden sa at hans fokus på ventetid har vært

Ny forskrift- nye krav

Fra første januar i år trådte det i kraft
en ny forskrift som ledere på alle nivåer
må sette seg godt inn, ifølge Bent Høie.
Forskriften krever at alle toppledere,
minst en gang i året, skal gjennomgå all
kunnskap , statistikk, og informasjon om
resultatene i egen virksomhet og vurdere
hva de innebærer knyttet opp mot kvalitet
og pasientsikkerhetsarbeid.
Forskriften er tydelig på at det er
toppledernes ansvar at forskriften blir
fulgt – at man bruker forbedringshjulet:
gjør risikovurderinger, evaluerer,
implementerer, evaluerer og disiplinerer
i forbindelse med alle endringsprosesser,
Økonomikameratene fra v. Nils Kvernmo, Erland Skogli og Arne Laudal Refsum

ffølge Høie.

29

NYHETER/AK TUELT

PSL-styret legger inn mye tid i møter med fagforening og helsebyråkrater. Det er systemene – ikke enkeltpersonene – stort sett– som hindrer fremdriften, sier PSL-leder Dølvik. Byråkratiet lever sitt eget liv, mener
han. Bakerst fra v. hudlege Ana Maria Soler, ønh-lege Mikal Gjellan, ønh-lege Erik Zadig, gynekolog Arild Tandberg, gynekolog Sverre Sand, gynekolog Kathe Aase og ønh-lege og PSL-leder Sverre Dølvik.

SAMARBEIDSAVTALER OG LIS-ORDNING

IMPLEMENTERING I SNEGLEFART
– INGEN NYE LIS-AVTALER
I AVTALEPRAKSIS
For nesten halvannet år siden trådte den nye rammeavtalen mellom avtalespesialistene og
helseregionene i kraft. I dag må man lete med lupe for å finne noen som har klart å følge opp
viktige punkter i avtalen. – Det er utrolig komplisert å få gjennomført noe, sier PSL-leder
Sverre Dølvik.
Tekst og foto: Lottelise Folge

Blant de sentrale punktene i Rammeavtalen,

jobber i motbakke. Styret jobber godt sammen

Legekunsten har vært i kontakt med alle

var formaliseringen av samarbeidsavtaler

og Dølvik synes han får gehør og forståelse

helseregionene for å få kartlagt hvor

mellom sykehus og praktisende spesialister,

i byråkratiet når han har jobber med viktige

langt de ulike regionene har kommet når

å jobbe videre med tilrettelegging for LIS

saker som eksempelvis rammeavtalen som

det gjelder å få på plass LIS-avtaler og

i avtalepraksis, og rettighetstildeling for

ble undertegnet i november 2015. – Når

formalisering av samarbeidsavtaler mellom

avtalespesialister. Ikke på noen av disse

man møter på enkeltmenneskene innenfor

helseforetak og avtalespesialister.

områdene har det skjedd en nevneverdig

byråkratiet så ser du at det jobber en masse

utvikling siden avtalen ble underskrevet.

flinke folk med kloke tanker- det er ikke

Det gode blir det bestes fiende

fremdriften, sier Dølvik, – det er systemene.

Sverre Dølvik føler ikke at han og PSL-styret

Byråkratiet lever sitt eget liv, mener han.
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enkeltpersonene – stort sett – som hindrer
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Helseregionen har satset på en egen fagperson

kjent med kravet til samarbeidsavtalene

som skal jobbe direkte mot helseforetakene

og at flere spesialister har vært pådrivere

og blant annet være pådriver for å få i

i å lage gode samarbeidsavtaler med sine

stand formelle samarbeidsavtaler mellom

fagmiljøer på sykehusene, mener Bøhler,

avtalespesialister og foretakene. Til nå har

men skriver at det er noe forskjell i hvor

RHF et ikke mottatt mange meldinger om at

langt de ulike fagområdene har kommet

skriftlige avtaler er inngått, men Bøhler tror
at det er flere der ute som har inngått avtaler,
men unnlatt å melde inn til RHFet slik de
er pålagt. – Vi kartlegger derfor status for
dette området, og har sendt henvendelse til
helseforetak for å få oversikt over inngåtte
samarbeidsavtaler med de ulike fagområdene
og tilhørende avtalespesialister, samtidig
som vi har avtalt møte for å diskutere
utfordringsbildet og se hvordan HSØ RHF

i å sikre et samarbeid som avklarer
hensiktsmessig arbeidsdeling, håndtering
av ventelister og øvrig faglig samarbeid.

Geir Bøhler er direktør for kvalitet, fag og pasientsikkerhet i Helse
Sør-Øst.

Ingen nye piloter-foreløpig
Man har ikke lykkes med å etablere nye
LIS-avtaler i avtalepraksis i Helse Sør-Øst
slik rammeavtalen krever. Helse Sør-Øst
har etablert to piloter i hud og urologi, men

kan bidra for å få dette på plass, skriver

begge disse ble etablert mens det fremdeles

Bøhler til Legekunsten og legger til at de

var ”frivillig”. Spesialistsenteret i urologi

vil fortsette dette arbeidet utover våren.

på Moelv begynte med sin fjerde LISkandidat 1. mars. Det jobbes med å få til

Helse Sør-Øst har inntrykk av at

ytterligere piloter i regionen. Helse Sør-Øst

avtalespesialister i regionene er godt

skal i følge avtalen ha minst fire piloter.

Gro Vik Knutsen skal blant annet være pådriver for å få stand
avtalene mellom HFene og avtalespesialistene i Helse Sør-Øst.

INGEN SAMARBEIDSAVTALER OG HELLER INGEN LIS
Helse Vest har lenge hatt som mål å

samarbeidsavtaler med avtalespesialistene

integrere og samordne avtalepraksis bedre

i sine foretaksområder og har sendt brev til

med spesialisthelsetjenesten for øvrig.

alle helseforetakene og bedt dem ta kontakt

Dette har gjenspeilet seg i utlysninger

med avtalespesialistene i sine respektive

av avtalehjemler der et krav er at det

områder for å få på plass en samarbeidsavtale.

skal være en samarbeidsavtale mellom

Det er også satt frist, skriver Bergland.

avtalespesialist og aktuelt helseforetak

Det vil snarlig avholdes møte med både

eller DPS. – Hensikten har vært å bidra

Legeforeningen og Psykologforeningen,

til god arbeidsdeling, lik prioritering og

og brev om å inngå samarbeidsavtale vil

gode forløp for pasientene, skriver Torleiv

også sendes til alle avtalespesialistene.

Bergland i epost. Mange avtalespesialister har
dessuten forut for dette hatt nært samarbeid

Ingen LIS

med helseforetakene, understreker han.

– Når det gjelder LIS-saken konstaterer vi at
en her ikke har kommet frem et felles forslag

Skal ta kontakt

til opplegg for LIS-utdanning i avtalepraksis.

Helse Vest vil i styringsdokumentet for 2017

Helse Vest har ikke fått til en LIS-avtale

sette krav om at helseforetakene inngår

ennå, men jobber videre med saken. I

Rådgiver Torleiv Bergland

følge Torleiv Bergland. I følge avtalen skal
Helse Vest ha på plass minst tre piloter.
I fjor skrev Legekunsten om professor
og lungespesialist Jon Hardie som gjerne
ville ta inn LIS, men får av ulike årsaker
ikke anledning til dette. Vi har spurt
(flere ganger) om hvorfor, men foretaket
ignorerer konsekvent spørsmålet.
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FREMDELES UTEN LIS
– Helse Midt-Norge RHF har noen

fagdirektørene ved de ulike helseforetakene

utfordringer knyttet til å få på plass avtale

Legeforeningen og Psykologforeningen

om LIS i avtalepraksis. Det er svært få

avholdt. –Hensikten var å ha en felles

praksiser som er tilrettelagt for å ha LIS,

gjennomgang av forventningene til

men vi har interessenter og regner med
at dette skal løse seg, skriver Arnt Egil
Hasfjord til Legekunsten. Dette er i praksis
det samme svaret Legekunsten fikk for
et år siden. I følge avtaleprotokollen
skal Helse Midt ha minst en pilot.

samarbeidsavtalene og hvilken prosess
og praktisk tilnærming vi i Midt-Norge
skal ha for å få gode og målbare avtaler,
sier rådgiver Arnt-Egil Hasfjord.
– Det var et meget konstruktivt møte

Stort fellesmøte avholdt

og vi håper at dette nå endelig kommer

I begynnelsen av mars ble det første formelle

i gang, kommenterer avtalespesialist

møtet mellom Helse Midt-Norge RHF,

I Molde Nils Ringdal.

Rådgiver Arnt Egil Hasfjord

HELSE NORD I SIGET- MEN INGEN LIS
Helse Nord RHF startet arbeidet med å få

Finnmarkssykehuset er også i prosess med å

på plass samarbeidsavtaler i 2016, først

få i havn avtaler med gynekologen, øyelegen

mellom Finnmarkssykehuset og UNN HF

og begge psykologene i Alta, skriver hun.

og øyespesialistene i deres nedslagsfelt.
– Vi følger opp dette arbeidet mot

Ingen LIS

Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset

Det har beklageligvis vist seg å være

i løpet av 2017, skriver Linn Hege Larsen.

vanskeligere enn først antatt, i følge

Det regionale helseforetaket vil se til

Larsen. – Generelt sett er avtalespesialistene

at det inngås samarbeidsavtaler innen

meget positive til å ta imot LIS, men det er

alle fagfelt i alle HF, men avtalene skal

utfordringer knyttet til kapasitet og fysisk

utarbeides mellom HF og den enkelte

plass, forteller hun. Helse Nord RHF har

avtalespesialist eller fagfelt-spesialitet,

svært få gruppepraksiser/ samlokaliseringer

skal være 2. års LIS.–Når det er sagt, jobber

skriver Larsen. Hun rapporterer at per 7.

og det er ett av kriteriene i ordningen. I

vi kontinuerlig med å prøve å få på plass en

mars i år hadde Finnmarkssykehuset signert

tillegg er det utfordringer i HF-ene knyttet

pilot og er i dialog med mulig avtalespesialist.

samarbeidsavtaler med 2 spesialister, ønh-

til om det finnes aktuelle LIS- kandidater

Helse Nord skal etablere minst én pilot.

lege Annette Schmiz og kardiolog Egil Utsi.

da disse i henhold til kriteriene i ordningen
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Rådgiver i Helse Nord Linn Hege Larsen
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HELSEPLATTFORMEN I HELSE MIDT-NORGE:

INGEN AUTOMATIKK FOR
AVTALESPESIALISTENE
Avtalespesialistene må ses på som en egen gruppe når det gjelder oppkobling mot
Helseplattformen. Årsaken er at man ikke uten videre kan gjennomføre en anskaffelse på
vegne av avtalespesialistene.
Tekst og foto: Lottelise Folge

– Og dette må kommuniseres tydelig mot leverandørmarkedet, sa
Torbjørg Vanvik, direktør for eierstyring da hun informerte på et
møte med avtalespesialistene i Legenes Hus tidligere i år. Dette
er ikke fordi dere er en sær gruppe , men fordi vi avtalerettslig
sett er nødt til å legge avtalespesialistene i en egen boks, forklarte
hun. Helse Midt-Norge har fått i oppdrag å være nasjonal pilot
for en felles journalløsning som skal resultere i det lenge omtalte
systemet : en innbygger – en journal. Men uansett hvor vellykket
dette måtte bli, betyr det ikke at de andre helseregionene kommer
til å ta i bruk det samme systemet - det blir altfor dyrt.

Milliardinvesteringer i andre systemer
– Det som er viktig nå er at ingen stopper alle de gode initiativene i
resten av landet, sier Torbjørg Vanvik. Det er investert for milliarder
av kroner i de andre helseregionene og tiden vil vise om vi kan klare
å få ulike systemer til å konvergere. Hvis Helse Midt-Norge klarer
å få til en løsning der våre systemer kan kommunisere tilstrekkelig
med de andre, vil det være langt billigere enn om de andre regionene
skal skifte systemer og begynne fra ”scratch”. – Men foreløpig vet
dere ikke om piloten i Helse Midt-Norge vil kunne snakke med
de andre regionene? – Nei, det vil tiden vise, svarer Vanvik.

Glimrer med sitt fravær
– PSL er blitt holdt utenfor arbeidet med helseplattformen, sier Nils
Ringdal, SU-representant fra Helse Midt- Norge. En av utfordringene med
etableringen av Helseplattformen er at ingen vet per i dag hvor mye det kan
komme til å koste for avtalespesialistene å koble seg opp mot plattformen.
Legeforeningen er oppfordret til å komme på banen i denne saken, men
har ennå ikke kommet med noen uttalelser om temaet. Vanvik innrømmer
at det ikke er avtalespesialister med i selve prosjektgruppen, men forsikrer
om at de er tilstede i planleggingen og med i kravspesifiseringene.
– Hva er ditt budskap til avtalespesialistene? – Vi spesifiserer en
løsning som også skal dekke avtalespesialistenes behov og som de
blir godt fornøyd med.– Du har sagt at dette systemet blir så bra at

– Det som er viktig nå er at ingen stopper alle de gode initiativene i resten av landet, sier Torbjørg
Vanvik. Det er investert for milliarder av kroner i de andre helseregionene og tiden vil vise om vi kan
klare å få ulike systemer til å konvergere.

fastlegene gjerne vil være med på å finansiere det. Vil det samme
gjelde avtalespesialistene? –Ja, det er målsettingen. Løsningen skal
være så bra at alle vil ta den i bruk, konstaterer Torbjørg Vanvik.
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Fra eldst i verden til
nyest i Norge
Da OUS gikk ut av EPJ-systemet Dokular for
noen år siden, ble Helse Midt-Norge stående
som eneste bruker i verden av dagens systemer,
og det blir ikke lenger utdannet folk som kan
programmeringsspråket. – Men vi klarer å
holde det oppe fordi vi har en intern IT-enhet
som kan mye om systemet, sier Vanvik, og hun
understreker at det positive i Helse Midt-Norge
er at sykehusene der lenge har hatt samme
journalløsning selv om det ikke hjelper så mye
nå når systemene begynner å bli utdaterte.
Helse Midt-Norge er den første regionen som
har tatt initiativ til å samordne mange ulike
– og utdaterte journalsystemer til en eneste
loddrett (vertikalt) integrert EPJ-journal.

Nye krav
Som eksempel på utfordringer med det
nåværende systemet er kravet om oppfølging
av pakkeforløp for kreft. – Dette er krav som
må følges opp nesten på timen i forhold til
pasienten. – Ved fritt behandlingsvalg har vi
også store utfordringer med å få informasjon til
å flytte på seg samtidig som pasienten gjør det,
sier Vanvik. Men nå er det altså lys i tunnelen.
For første gang skal det komme en helhetlig
elektronisk løsning for hele helsetjenesten i en
region. Og det aller viktigste: èn elektronisk
journalløsning for hver og en av oss.

Ingen automatikk i
kommunikasjonen
Selv om regionene vil ha ulike løsninger på
sine en innbygger- en journal-prosjekter,
forsikrer Torbjørg Vanvik om at det finnes
software-løsninger som skal sørge for at det vil
være mulig å utveksle informasjon, så lenge
systemene tilfredsstiller visse internasjonale
standarder. – Det mest effektive hadde vært om
vi hadde kunnet slå sammen databasene – de
andre systemene med det vi har i Midt- Norge,

Prislappen (den foreløpige) er på omlag
2,7 milliarder kroner og det var 11 søkere
som deltok i anbudsrunden. En av dem
var DIPS, en betydelig dataleverandør i
norsk helsevesen, men de nådde ikke opp i
denne konkurransen. Bransjeorganisasjonen
IKT-Norge, sier til Dagens Medisin at de
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Prosjektet har formulert 11
effektmål med Helseplattformen:

HVA ER HELSEPLATTFORMEN?

Helseplattformen i Helse Midt-Norge er en
helhetlig løsning for hele helsetjenesten i
en region og er utpekt av HOD til å være
nasjonal pilot for én felles journalløsning
med målet: Èn innbygger –en journal.
Målet er at alle skal ta i bruk samme
løsning.

Hva Helseplattformen skal gi:
1. Høyere behandlingskvalitet og færre
pasientskader.
2. Tilgang til kontinuerlig oppdatert
klinisk kunnskap basert på beste
praksis.
3. Innbyggerne i Midt-Norge får
enkel tilgang til egen journal og
større mulighet til å påvirke eget
behandlingsforløp.
4. Bedre samhandling i og mellom
primær- og spesialisthelsetjenesten.
5. Bedre data- og informasjonsgrunnlag
for forskning og innovasjon.
6. Økt effektivitet og bedre ressursbruk.
7. Bedre styringsinformasjon
som grunnlag for kvalitets- og
forbedringsarbeid i daglig drift.
8. Redusert tidsbruk på dokumentasjon
og leting etter helseopplysninger.
9. Tilfredsstille nasjonale krav og
standarder.
10. Innbyggerne i Midt-Norge skal gis
mulighet til å bo lengre i egen bolig.
11. Behovet for offentlig tjenesteyting skal
reduseres ved at tjenester som tilbys
gjennom generiske forløp ivaretar en
helhetlig funksjonsvurdering.
KILDE: TORBJØRG VANVIK

Helse Midt-Norge er først ute blant
de regionale helseforetakene i å
samordne mange forskjellige og
utdaterte journalsystemer i alle deler av
helsetjenesten til én vertikalt integrert EPJløsning.
Trondheim kommune er eier på lik
linje med Helse Midt-Norge RHF og
alle kommunene i Møre og Romsdal,
Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag,
samt Bindal i Nordland, til sammen 85
kommuner, har skrevet intensjonsavtale
med Helseplattformen.
For å sikre at det blir tatt hensyn til
kommunale interesser, skal Trondheim
kommune ha stor innflytelse på
utformingen av journalløsningen.
Samtidig er fagfolk fra helse- og
omsorgssektoren og fra flere kommuner
ansatt, utlånt og innleid for å utforme
kravene til felles løsning sammen med
fastleger og spesialisthelsetjenesten. I alt
er det cirka 50 stillinger i prosjektet.

men det vil aldri kunne gå. – Sånn er det jo ikke
i dag heller, sier Vanvik. Hun gjentar hvor viktig
det er å bevare entusiasmen og utviklingen rundt
initiativene som er tatt i de andre regionene.
Til beste for innbyggerne, legger hun til.

Programmet legger vekt på
samhandling mellom helseforetak,
kommunehelsetjeneste og fastleger, samt
andre offentlige og private aktører i de tre
fylkene og omfatter en befolkning på 720
000 mennesker.

Avtalespesialistene er med
Torbjørg Vanvik har holdt foredrag både på
Samarbeidsutvalgenes årlige møte, (for PSLs
representanter i sykehusenes samarbeidsutvalg
og styret i PSL) i Legenes Hus, og på
Legeforeningens lederseminar på Bristol i
Oslo. Det er svært viktig å ha med helsefaglig

personell fra alle profesjoner og fastlegene er
svært sentrale, ifølge Vanvik - også teknisk
administrativt fagpersonell legger hun til.

FIKK IKKE VÆRE MED
reagerer med undring på at DIPS, «som
dekker 85 prosent av norske sykehus og
har en kontrakt med Oslo kommune ikke
regnes som robust nok til oppgaven.»
– IKT-Norge mener dette er helt
uforståelig, og til dels uansvarlig.

Her er de 5 som ble plukket ut til å være
med videre til det som blir kalt dialogfasen :
*Cerner Norge AS
* CSC Scandihealth AS
*Epic Systems Corporation
* InterSystems Corporation
* Tieto Norway AS
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SNART 75 ÅR OG ”FAGIDIOT”

ALDRI VÆRT SÅ
OPPDATERT SOM NÅ
Etter over 30 år som hudlege og avtalespesialist på Linderud i Oslo, ble livet som pensjonist
på full tid en umulighet. Etter fire lange måneder var han tilbake på jobb – på Nøtterøy i
Vestfold.
Tekst og foto: Lottelise Folge

nevneverdig, heller da hans 40 år gamle båt
som trenger kontinuerlig stell og kjærlighet.

– Jeg har alltid vært svært glad i faget mitt. Å
få møte pasienter og kunne være til hjelp, er et
stort privilegium, sier Peter Bohmann. Han tar
imot oss på kontoret lenge etter ”stengetid”,
fremdeles full av energi og arbeidslyst. Og det
var nettopp arbeidslysten som fikk ham tilbake
etter få måneder som fulltidspensjonist. Savnet
ble for sterkt. – Det handler rett og slett om
livskvalitet, sier Bohmann. Han forteller om
rastløshet og en følelse av å være ”utilpass” i
pensjonisttilværelsen. En følelse han ikke selv
klarte å identifisere. For det måtte en kone til.
Det var hun som skjønte hva det var, og som
oppfordret ham til ”å få seg noen pasienter”. –
Min kone tror nok at jeg har ADHD, men fullt
så ille er det ikke, smiler Peter Bomann lurt hudlege i sitt 75 år og mer eller mindre i full jobb.

Fysisk og mental aktivitet er mantraet
for hudspesialisten og for ham er akkurat
denne miksen av intellektuell og fysisk
aktivitet den beste formelen.

Passet ikke på sykehus

Ren og skjær lyst
Han er mere redd enn noen gang for å gjøre feil.
– Jeg har aldri vært så oppmerksom, så nøyaktig
og har aldri lest så mye fag, og heller ikke vært
så oppdatert som jeg er nå, forteller han. Og han
er takknemlig for at dette er noe han gjør ikke
fordi han må, men av pur lyst til å lese fag. Han
har mer tid enn før (!) til å fordype seg, og han
takker skjebnen mer enn noensinne for at han
fremdeles har sin sin optiske hukommelse intakt.
Også jobbmønsteret hans er annerledes enn
før. Han foretrekker ekstra lange dager 2-3
dager i uken – istedenfor de fulle fem. På
den måten får han hele fridager der han kan
seile, spille tennis, gå på rulleskøyter eller
ski – eller trene styrke på helsestudio.

At hud går inn i en mengde andre fagområder, er med på å gjøre
faget ekstra utfordrende, sier Peter Bohmann.

Sjakk –det seneste trekket
Men den siste sportslige lidenskapen– i
tillegg til å lære portugisisk –– er ironisk
nok – svært stillesittende. Og det er sjakk
vi snakker om. Med sjarmerende selvironi
beskriver han hvordan sjakklubben i Tønsberg
har tatt ham godt imot, riktignok med en
kommentar om at han er 50 år for sent ute – til
hva er vi ikke helt sikre på- kan det være en ny
Magnus Carlsen? Det opptar ikke Bohmann

Peter Bohmann fant fort ut at han ikke ville
bli sykehuslege, han kunne i grunnen styre sin
begeistring for sykehushierarkiet. Han ville
ha mer og oftere kontakt med pasientene og
ikke minst følge dem hele sykdomsforløpet–
derfor ble privatpraksis og senere avtalepraksis
løsningen for ham. Han nærer en dyp respekt
og kjærlighet for faget han utøver og det at
hud går inn i en mengde andre fagområder, er
med på å gjøre faget ekstra utfordrende. Han er
innom immunologi, indremedisin og onkologi
som eksempler der hudsymptomer er en del av
sykdomsbildet. – Og ikke minst øyet, fortsetter
han og nevner som et eksempel at over 25 % av
pasientene med rosacea også har øyesymptomer.

Verdens beste arbeidsplass
Siden 2009 har Stokke i Vestfold vært
hjemkommunen hans. Men at familien endte
opp i Vestfold, var nærmest en tilfeldighet og
aller mest resultatet av han og konas evne til å
ta spontane avgjørelser, forteller Bohmann.
Han hadde det for så vidt bra, der han hygget seg
og seilte i den svenske skjærgården den korte
tiden han prøvde seg som heltidspensjonist.
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Men på et tidspunkt sprakk idyllen, og
Bohmann innrømmer at han tok kontakt
med Osebergsenteret og tilbød sine tjenester.
Og han fikk en misunnelsesverdig respons.
Kom når du vil- så mye du vil , var svaret fra
ledelsen. Og han har ikke angret et sekund.
Etter få måneder i praksis, hadde han ingen
ledige timer og siden har det vært fullt. Nettsiden
til Oseberg medisinske klinikk forlovet seg
nok en smule da de på et tidspunkt lovet 1
ukes ventetid på Bohmann – ved årsskiftet
var det snarere seks uker som gjaldt- noe som
likevel er ”peanuts” i forhold til mange andre
hudspesialister der pasientene ikke sjelden
venter mer enn et halvt år. Og blir ventelistene
for lange, jobber Bohmann ekstra. –Det er dyrt
og pasienten betaler selv, og da må kort ventetid
være en del av tilbudet, mener hudspesialisten.
Han stortrives i møte med pasientene og kjenner
fremdeles en stor tilfredshet ved å kunne hjelpe.

Til tjeneste
– Og ikke glem at vi har et service yrke, sier
han og er plutselig veldig tidsriktig. – Kunden
kommer med et problem og vi får betalt for å
løse problemet – det er det viktig å huske på.
Da må vi oppføre oss deretter- vil de ha fjernet
en stygg flekk som ikke er farlig – da gjør vi
det. – I en slik situasjon er det ikke min oppgave
å fortelle pasienten at det ikke er nødvendig.
Han innrømmer at han en liten forkjærlighet
for kirurgien i hudfaget. – En konkret oppgave
man raskt ser resultatet av. Med diatermi
som nyttig redskap, fjerner han fibromer,
vorter og andre ufarlige utvekster i tillegg til
lymfeknutebiopsier, ateromer, lipomer og radikal
fjerning av stortånegler. Cancerdiagnostikk
er også en del av hverdagen og han er ikke
blant de legene som ber pasientene komme
til ny time, om de kommer med flere enn en
bekymring. Og skulle det være slik at de er
bekymret for et blodtrykk- hjelper han gjerne.
Han synes han har drømmejobben ,
han styrer jobben selv og skryter av
flotte og faglig sterke kolleger.
Åpen, entusiastisk, høflig og oppmerksom er
noen karakteristikkene som unektelig dukker
36

Som arbeidende pensjonist foretrekker Peter Bohmanns ekstra lange dager 2-3 dager i uken – istedenfor ”de fulle fem”.

opp i møtet med Peter Bohmann. Han er av
dem vår generasjon beskriver ”som den gamle

– Men er det ikke akkurat det filteret en del

skole”, bare blottet for selvhøytidelighet

av oss mister når vi blir eldre- selvinnsikt?

og arroganse. Og snart søker han om lisens
for tre nye år til han er 78 år. – Mener du

– Det kan nok stemme. Bohmann er enig

man bør ha en aldersgrense? Nei, men han

i det, men holder fast på at ved hjelp av

håper og tror at han har nok selvinnsikt til å

selvinnsikt og en sterk orienteringsevne skal

vurdere når tiden er inne for å takke av.

han nok klare å skjønne når grensen er nådd.
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Hvert år møtes PSLs SU-representanter fra alle de fire helseregionene og PSLs styre, på Legenes Hus i Oslo og rapporterer om ”ståa” i sin region. SU-representantene som sitter i sykehusenes samarbeidsutvalg (SU), har blant annet som
oppgave å jobbe for å skape et godt og sømløst samarbeid mellom foretakene og avtalespesialistene. SU-representantene er også med når det skal intervjues nye kandidater til ledige avtalehjemler. Flere avtalehjemler, Helseplattformen,
praksisbesøk og administrasjonsdagen var blant temaene på møtet tidligere i år.

HELSE SØR-ØST VIL
HA PRAKSISBESØK
Helse Sør-Øst vil ha større fokus på praksisbesøk. – Praksisbesøk har vi ingen ting i mot så
lenge det gjøres på riktig måte, sier SU-representant.
Tekst og foto: Lottelise Folge

Generasjonsskifte
En del praksiser har ikke foretatt noen
investeringer de siste 10-15 årene og kunne hatt
godt av et visst løft både når det gjelder lokaler
og utstyr, sier SU-representant Morten Andersen.
Hvert år har regionen 50 utskiftninger av
hjemmelshavere, Akkurat nå er det veldig mange
som ønsker junior/senioravtale. – Vi er inne i
et skikkelig generasjonsskifte, sier urologen.
Morten Andersen bekymrer seg en smule for
rekrutteringsproblemene innen avtalepraksis
i HSØ, både i Oslo og i randsonen. En
urologihjemmel, en øyehjemmel og en
gastroenterologi-hjemmel har stått helt
uten søkere. Hud derimot, hadde 15
søkere til en hjemmel i hovedstaden.
Han forteller at det også har vært en del saker
vedrørende blanding av offentlig og helprivat
praksis. I HSØ er de svært strikte – det skal være
egne datasystemer og egne innganger – ryddig
med andre ord, kommenterer Morten Andersen.

Look at the bright side
SU-representantene i Helse Sør-Øst ser lyst
på det nye året. Troen på at det kommer
flere nye hjemler er styrket og på det siste
møtet i HSØ i 2016, fikk SU-representantene
en oversikt som viste at ved å slå sammen
småhjemler til hele – er det nå fire hjemler

SU-representantene i Helse Sør-Øst fra v. urolog Morten Andersen, Moelv, psykiater Anki Østrem, Oslo og øyelege Thor Egeberg, Arendal.
Ønh-spesialist Oscar Løvdal, Oslo var ikke tilstede.

som er ledige. Dette er altså hele hjemler

fikk søkere. Sykehuset Innlandet prioriterte

som er kommet uten å øke antall prosenter.

derfor å flytte hjemmelen til Lillehammer.

På Lillehammer er to øyelegehjemler

Var et godt team

som er 50 % på sykehus og 50 % som

Morten Andersen startet sin oppsummering av

avtalespesialist ”ute” utlyst og besatt. De

året med å rose samarbeidet med Helse Sør-Øst

to 50 % øyehjemlene på Lillehammer kom

frem til 2016. Utvalget har hatt møter i Oslo

fra en utlysning på Kongsvinger som ikke

fire ganger i året, møter som har vært preget
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av fruktbare diskusjoner, godt samarbeid og
gode løsninger, i følge urologen. Medlemmene
i utvalget har vært stabile over lengre tid, noe
urologen opplever som svært viktig. – Mange
saker tar tid – og skal ta tid – da er det viktig
å ha en historie, sa Andersen, som også legger
vekt på at utvalget har hatt det han kaller den
samme virkelighetsforståelsen. Andre saker
på agendaen har vært administrasjonsdagen
for avtalespesialister, der HSØ nå krever at
avtalespesialistene skal være tilstede på kontoret
på administrasjonsdagen. Andersen kommenterer

at det har vært noen tilfeller av fravær som ikke
akkurat er eksempler til etterfølgelse, men de er
svært få og ikke representative, sier Andersen.

kontinuiteten i utvalget. – Dermed brukte utvalget

På fast grunn

kritikkverdig at man flere ganger har registrert

I følge urolog Morten Andersen føler PSLs
representanter i SU i Helse Sør-Øst at de er litt på
gli igjen etter et krevende år i 2016. Et år som var
preget av mangelfull informasjon, fryste hjemler
og avlyste møter. Fjoråret var også preget av mye
stress og frustrasjon med flere nye medlemmer
i utvalget som manglet både historikken og

at innsigelser fra avtalespesialistene på møtet

en del energi på saker som noen av oss følte oss
ferdige med, sa Andersen. Han finner det også

ikke har kommet med i referatene til tross for at
man flere ganger har påpekt dette. Han uttrykte
samtidig forståelse for at det tar tid for et utvalg
å komme i gjenge med så mange utskiftninger
blant annet med ny direktør for HSØ.

AVTALESPESIALISTER ”GLEMMER”
TAKSTEN FOR NYHENVISNINGER
I 2015 var det over 20 % av avtalespesialistene
i Helse Midt- Norge som ikke tok taksten 4
e i bruk. Det viser tall fra NPE. – Dette er
uheldig, sier SU-representant Nils Ringdal,
fordi statistikken for nyhenvisninger blir
særdeles misvisende. Taksten er på cirka 40
kroner og skal brukes ved første konsultasjon
hos avtalespesialist. Ringdal oppfordret
PSL til å ta tak i problemet som slett ikke
gjelder bare region Midt-Norge. Ringdal
understreket at dette er særlig viktig nå fordi
det i oppdragsdokumentet fra statsråden for
2017, er spesifisert at helseforetakene i løpet av
første del av året skal legge frem tall på andel
ny-henviste og i tillegg antall kontroller i løpet
av det siste året, sett opp mot det totale antallet
polikliniske konsultasjoner. Dette gjelder både
sykehusenes poliklinikker og avtalespesialister.

Etterlengtet hjemmel besatt
I Helse Midt er det per dato 74 hele årsverk for
avtalespesialister, de fleste i 100% hjemmel.
Men en del sliter med lavere dekningsgrad –
Og dem vil vi gjerne ha opp, men det har vist
seg å være vanskelig, sa Nils Ringdal da han
oppsummerte ”ståa” i Helse Midt- Norge. Som i
andre regioner er det øyet og ønh som dominerer
bildet, men også indremedisin og psykiatri er
nokså tilfredsstillende dekket. – I løpet av 2016
ble den ledige psykiatrihjemmelen i Molde
besatt, noe vi er svært glad for, sa Ringdal.
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SU-representantene i Helse Midt-Norge: fra v. Øyelege Harald Fredrik Ulltveit-Moe, Egersund, hudlege Anders Todal, Steinkjer og indremedisiner og lungespesialist Nils Ringdal, Molde.

SU-representantene i Helse Midt var på
tre møter med foretaket (et ble av lyst
på grunn av streiken). De har også vært
tilstede på møter i tilsettingsutvalget.

enkelte eksisterende praksiser, så har det ikke
vært mye fokus på det fra Helse Midt sin side,
sa Ringdal. En eventuell nevrologihjemmel er
foreløpig det eneste innspillet som er kommet.

RHF`et er løsningsorientert, sa Ringdal - og
de holder SU-representantene orientert om
sakene de jobber med og utfordringene de har.
Men når det gjelder det vi er mest interessert i,
nemlig flere hjemler og heving av timetallet i

Helse Midt: 100 % er nok!
Regionen er også opptatt av dem som
jobber mer enn 100 %. Per i dag er det et
par avtalespesialister som har mer enn 100
% avtale fra den tiden fylkeskommunen var
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avtalepart. RHF´et har også reagert på at en
del avtalespesialister overgår 100 % hjemmel
og liker heller ikke at sykehuslegene som har
delhjemmel, går over 100%. - Så dette jobber
de med å finne en løsning på, sa Ringdal. I
dag må en lege som jobber på sykehus og som
ønsker å jobbe mer i avtalepraksis, redusere
tilsvarende i arbeidstid på sykehuset.

en plikt være tilkoblet Norsk Helsenett, og
Helse Midt har vurderer/har sagt opp avtaler
med dem som ikke har oppfylt kravet etter
sju års purring. Legekunsten er kjent med
at Helse Midt-Norge så langt har tapt saken
mot en av disse spesialistene og at vedtaket
om oppsigelse er opphevet av Helseklage
(Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten).

Helse Midt sier opp avtaler ?

Regional plan

Fremdeles er det to avtalespesialistene
som ikke er tilknyttet norsk helsenett, og
som sender disketter til NPR istedenfor å
rapportere elektronisk. I løpet av fjoråret
presset Helse Midt hardt på rundt 10 og nå
er samtlige bortsett fra 2 tilkoblet Norsk
Helsenett. Det er i følge Helse Midt- Norge

SU-representantene var ikke fornøyde
med den forrige regionalplanen for Helse
Midt-Norge og måten den ble utarbeidet
på. I følge Ringdal kom PSL med en rekke
gode innspill som fikk tommelen ned. –
Dette resulterte i en plan kun produsert av
administrasjonen. – Når ny regional plan skal

utarbeides denne gangen, har vi bedt om at det
blir nedsatt en gruppe der også fastleger og
brukerrepresentanter er med og at det må være
en samlet komite som står bak planen. Denne
jobben er så vidt kommet i gang, sa Ringdal.

Vil skille ut de ”helprivate”
I Helse Midt er man opptatt med å se på
avtalespesialister som i tillegg til avtalepraksis,
også driver helprivat med eksempelvis
operativ virksomhet. Her skal det være et
tydelig skille mellom avtalepraksisen og
den helprivate. Helse Midt-Norge RHF
uttrykte ønske om å få Legeforeningens
holdning til dette spørsmålet. Svaret forelå
i februar 2016, men Helse Midt har ikke
kommet med noe respons på dette ennå.

ET SKJULT BEHOV?
I løpet av det siste året har en kardiologhjemmel
i Tromsø blitt besatt, og etter bare et halvt år
har kontoret tre måneders ventetid, forteller
SU-representant Dag Malm. Han mener at dette
kan tyde på at det er et stort behov som er blitt
utløst ved det nye kardiologtilbudet. Samtidig
filosoferte litt over det han kaller ”ventelistenes
magi”; som når ventelister på koloskopi på UNN
jevnt over har vært på nesten et år, plutselig
er nede i tre måneder. Selv har han ikke mer
enn 2-3 uker på sitt spesialistsenter der han
nå vesentlig driver med gastroenterologi, men
også kardiologi. Hvorfor forskjellene er så
store, har Dag Malm ingen forklaring på.

Vanskelig å få urolog
– For to år siden ble det ledig en urologhjemmel
i Bodø, og den er fremdeles ikke besatt.
Riktignok har ikke Bodø verken fotball i første
divisjon eller ølbryggeri, spøkte Malm, men han
undret seg hvorfor det skal være så vanskelig
å besette en svært godt innarbeidet urologisk
praksis i byen. I følge Irina Eide er det også
er utlyst en 75 % gynekologhjemmel i Bodø,
men det skal ikke ha meldt seg kvalifiserte
søkere. Eide sa at de har samarbeidsmøter med
gynekologene på sykehuset og at dialogen etter
hvert er blitt mye bedre, men at det fremdeles
er potensiale for ytterligere forbedringer.

SU-representantene fra Helse Nord, Indremedisiner Dag Malm, Tromsø og gynekolog Irina Eide, Bodø. Ønh-spesialist og varamedlem Annette
Christine Schmiz, Alta, var ikke tilstede. Sistnevnte er for øvrig en av de få i landet som har undertegnet formell samarbeidsavtale med sitt foretak.

Avtalene må være skriftlige

om at dette er et pålegg fra departementet og

I følge Dag Malm har det har utviklet seg til
å bli et svært godt samarbeid mellom ham og
UNN der han også har hatt besøk fra sykehuset
i sin praksis. På spørsmål fra Sverre Dølvik
om det var inngått samarbeidsavtaler i Bodø,
sa Eide at det var så bra samarbeid at de ikke
trengte noen skriftlig avtale. — Men det må
dere skaffe dere, sa PSL-lederen og minnet

nedfelt i Rammeavtalen. I følge Dag Malm er
det lyst ut 3 nye hudhjemler i Helse Nord. Han
oppfordret også Helse Nord til å innkalle SUmedlemmene med litt lenger frist enn 5 dagers
varsel. – Alle forstår at dette blir problematisk
når man har fulle pasientlister, og at det dermed
blir vanskelig å stille på møtene, sa Malm.
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SU-representantene i Helse Midt-Norge: fra v. Øyelege Harald Fredrik Ulltveit-Moe, Egersund, hudlege Anders Todal, Steinkjer og indremedisiner og lungespesialist Nils Ringdal, Molde.

HELSE STAVANGER (SUS)
FORESLÅR 15 NYE AVTALEHJEMLER
En utfordring med forslaget fra Helse Stavanger
om 15 nye hjemler overfor Helse Vest er at man
ønsker at dette skal være en kombinasjon av
jobben som avtalespesialist og sykehuslege. I
praksis kan det bety at fem kirurger eksempelvis
deler en hjemmel. En av begrunnelsene for
dette skal være at man ikke ønsker å miste
spesialister til fordel for avtalepraksis. Helse
Stavanger ønsker også å legge hjemlene
sentralt i Stavanger og Sandnes, noe som er
strikk i strid med ønsker fra Helse Vest.

nevrologhjemmel, men sykehuset i Stavanger
skal ha uttalt at nevrologi er et fag der det aller
meste av utredning og behandling er av en slik
art at det krever sykehusbehandling. – All den
tid det er 20 nevrologer og 18,5 årsverk inne
avtalepraksis i nevrologi, kan det vel ikke være
tvil om at dette er en spesialitet som egner seg
godt for avtalepraksis, kommenterer Finsnes
lakonisk. Legeforeningene i Hordaland og
Rogaland har lagt frem et forslag om rundt 18
avtalespesialister i løpet av de neste 5-10 årene.

Nevrologi sitter langt inne

Godt nytt

Prioriteringslisten fra SUS er ønh, hud, pediater
og øye og disse stillingene ønsker man kombinert
med stillinger i foretaket, mens spesialiteter
som plastikk-kirurgi og psykiatri forutsettes
å være en kombinasjon av jobb på sykehus
og i avtalepraksis. I følge Finn Finsnes har
Rogaland legeforening siden 2003 ønsket seg en

I følge lungespesialist Karin Stang Volden
i Bergen, ble utlyst en helt ny øyehjemmel
Hordaland. Hjemmelen fikk tre søkere,
hvorav en var sykehuslege. Volden sa også
at det var et ønske i Hordaland om at legene
søkte sammen i større sentra – enten fra
samme spesialitet eller ulike spesialisttilbud.
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DETTE ER Helseklage (Nasjonalt
klageorgan for helsetjenesten)

Helseklage er underlagt Helse- og
omsorgsdepartementet, og er
ankeinstans for klager på allerede
fattede vedtak for en rekke forskjellige
fagområder i helsevesenet. Av
de tidligere klageinstansene, er
sekretariatene (saksbehandlingen) til
Pasientskadenemnda, Klagenemnda
for behandling i utlandet,
Preimplantasjonsdiagnostikknemnda,
Statens helsepersonellnemnd,
Apotekklagenemnda og
Klagesaksbehandling i Helsedirektoratet
lagt til Helseklage. Fra 1. januar
2017 vil også klagesaksbehandling i
Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) bli
overført til Helseklage.
(kilde: Helsetilsynet)
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NY RAPPORT OM INTIMKIRURGI

DE HELPRIVATE DOMINERER

”INTIMMARKEDET”

Intimkirurgi øker i helprivat praksis viser ny rapport. Programmet ”Innafor” har ført til flere
henvendelser, men ikke så mye som folk innbiller seg, sier plastikkirurg Halfdan Vier Simensen.
Tekst og foto: Lottelise Folge

Han har vært mye i fokus siden nrkprogrammet ”Innafor” tok opp tema
intimkirurgi, og har også måttet tåle en
del kritikk og beskyldninger om brudd
på straffelovens paragraf 285 og 285 om
forbud mot kjønnslemlestelse. Han sier
at programmet har medført et økt antall
henvendelser, men ”uten at det er de
store tallene” som han uttrykker det.
I 2016 ble det registrert 416 prosedyrer
av typen intimkirurgi i Norge. Nesten
83 % (349) av inngrepene var reseksjon/
plastikk av indre kjønnslepper. Det viser
en ny kartlegging fra Helsedirektoratet.

En viss økning
De siste fire årene har antallet kvinner som
fikk utført intimkirurgi hos helprivate,
økt fra 180 inngrep i 2013 til 318 i 2016.
Plastikkirurg Halfdan Vier Simensen utførte
i perioden 2013-2016, 200 labiaplastikker
hvorav 4 tilfeller av rekonstruksjoner. Tre av
pasientene var først operert i det offentlige.

Om kartleggingen:

Et spørreskjema ble sendt til alle
avtalespesialister, private spesialister
og private og offentlige klinikker
innen gynekologi og plastikkirurgi.
Undersøkelsen som var frivillig ble
fullstendig anonymisert i rapporten.

Hvem skal bestemme? Pasienten eller Justisdepartementet, spør plastikkirurg Halfdan Vier Simensen

Det er kvinner i aldersgruppen 31-50 år
som hyppigst lar seg operere. For Vier
Simensens del var det 2013 som var det
travleste året til nå. Da opererte han 65
pasienter med plastikk i 2016 var tallet 57.

Barbering har litt av ”skylden”
– Jeg får henvendelser fra kvinner i alle aldre,
helt opp i 60-årene, men overvekten ligger
på de yngre gruppene, sier Anne Zandjani,

Ville gjort det igjen
Vier Simensen har fulgt opp pasientene med
spørsmål blant annet om grad av tilfredshet
etter operasjonen i perioden fra 2002 til 2006
av 120 pasienter var det 61 som svarte. Av de
61 som svarte var det 7 pasienter som hadde
komplikasjoner av typen, infeksjon, sting
som røk, blødning i sårkant elle hematom. Av
gruppen på 61 respondenter hadde 48 pasienter
fysiske plager; 36 plager ved sykling, 27 hadde
smerter og ubehag ved samleie, sårhet, fukt og
problemer med intimhygiene og 16 var plaget
av kjønnslepper utenfor trusekanten. Med
unntak av 2 svar (fra syklistene), opplevde alle
disse pasientene bedring etter inngrepet. 57 av
61 pasienter svarte at de ville gjort det igjen.

Allerede i 2006 var plastikkirurg Halfdan Vier Simensen omtalt
i Dagens Medisin angående sine ”kjønnsleppeoperasjoner”. Da
hadde han operert 130 kvinner i løpet av de siste fem årene.
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Spesialist i gynekologi Anne Zandjani viser gjerne pasientene mangfoldet av kvinnens underliv gjennom ”skulpturene” av Jamie Mc Cartneys.
Her vises over 400 ulike vaginaer i kunstverket ”Great wall of Vagina”. Kunstneren jobbet med prosjektet i over fem år.

Gynekolog Anne Zandjani har henvist pasienter til intimkirurgi, men
kun pasienter som har rifter eller andre skader etter fødsel.

avtalespesialist i Oslo. Hun sier hun ikke
har merket noen spesiell økning i antall
henvendelser om intimkirurgi den siste tiden,
tross all oppmerksomheten rundt denne typen
inngrep. — Etter at det ble vanlig å barbere
seg nedentil, er det mange, særlig blant de
unge som kvier seg for å dusje fordi de synes
de har så store kjønnslepper, i følge Zandjani.
Zandjani får månedlige henvendelser, men
henviser dem sjelden videre. Om de går til
andre spesialister vet hun ikke. I følge Sverre
Sand hos Oslogynekologene får de mellom
2 og 4 forespørsler i måneden og antallet har
ikke økt. Kvinner i alle aldre henvender seg
til klinikken. – Men det er sjelden vi finner
indikasjon for operasjon, sier spesialisten.

”Mørketall”
I følge en kartlegging fra Helsetilsynet av
privatpraktiserende plastikkirurger i 2003,
fant man at av totalt 6377 kosmetiske
inngrep, var kun 9 av disse intimkirurgi i
kategorien reduksjon av indre kjønnslepper.
Helsedirektoratet bemerker i sin rapport at
det er grunn til å tro at dette tallet kan være
større. Det er i hovedsak helprivate klinikker i
plastikkirurgi som har disse tilbudene. I følge
direktoratet er antallet inngrep økende og de
fleste utføres innen den private helsetjenesten.
Antallet kvinner som har fått utført intimkirurgi
i det offentlige har sunket med omlag 12 % de
siste årene, (i 2013, 90 kvinner og i 2016 79).
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Plagsomt underliv
I følge internasjonal litteratur er de hyppigste
plagene hos kvinner som ønsker kirurgi at
de opplever at størrelsen på kjønnsleppene
kan forårsake smerter ved samleie, kroniske
urinveisinfeksjoner, irritasjon og gnaging i
underlivet, problemer med intimhygiene og
plager ved sportslig aktivitet som gir trykk
mot underlivet. I følge litteraturen er det
få og lette komplikasjoner etter inngrepet.
Det som kan oppstå er sårruptur, mindre
blødninger, arrdannelse og overfladiske
infeksjoner. De fleste pasientene oppgir
at de er fornøyde etter inngrepet.

Flere om ”beinet”
Det hyppigste inngrepet er reseksjon/plastikk
av indre kjønnslepper. Dette inngrepet utgjør
nesten 70 % av alle inngrep og innebærer
som regel at man reduserer størrelsen på de
indre kjønnsleppene. «Klitorisløft» betyr
at noen hudfolder ved klitoris reduseres
i størrelse uten at det utføres inngrep på
klitoris. «Vaginal rejuvinasjon» er ulike
typer inngrep og prosedyrer der hensikten
er å lage vaginalkanalen trangere. En del av
inngrepene som gjøres er utført under samme
seanse. Fettsuging utføres ofte i forbindelse
med andre typer inngrep enn dem som er
definert som intimkirurgi. Intimkirurgi utføres
av både gynekologer og plastikkirurger.
Helsedirektoratet har i forbindelse med
kartleggingen samarbeidet med leder i Norsk
Forening for Estetisk Plastikkirurg og leder av
Norsk Gynekologisk Forening for å komme til
en felles forståelse av begrepet intimkirurgi.

Oppslutningen om kartleggingen var best blant sykehusene der 79
% besvarte (15 av 19) Avtalespesialistene var en god nummer to
med en svarprosent på 74. 72 av 97 rapporterte inn data. Tilslutt
kom de helprivate spesialistene og klinikkene med 63 % (67 av
107). Helsedirektoratet sendte ut sitt brev i midten av januar med
en frist på 14 dager.

Gynekologen Runa Aabø får mellom 5-10 henvendelser årlig om
kosmetisk intimkirurgi fra kvinner mellom 16 og 40 år. Hun sier
hun vektlegger informasjon om normal anatomi, og at plastikk ikke
foretas i offentlig regi. – De fleste aksepterer det og gjør ikke mer
ut av det, sier Aabø. – Men noen få voksne kvinner over 30 år har
hun henvist til kirurg Halfdan Vier Simensen.
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FORNØYD MED DE HELPRIVATE
Avdelingsdirektør for sykehustjenester i
Helsedirektoratet Torunn Janbu, sier at
de godt fornøyd med oppslutningen blant
spesialistene. Også blant de helprivate. - De
har ingen plikt til å rapportere denne typen
data til Helsedirektoratet og har samarbeidet
godt med oss i dette arbeidet, sier Janbu.

Utarbeider retningslinjer
– Hva tenker du om trenden nå, der omfanget
av intimkirurgi øker blant de helprivate?
Foreløpig er omfanget av virksomheten
liten og det er ikke påvist brudd på

helselovgivningen de siste 5 år i følge
opplysninger fra Helsetilsynet, opplyser Janbu.

Positive tiltak
Helsedirektoratet er blitt informert om at de
private aktørene har planer om å utarbeide
felles faglige anbefalinger for leger som utøver
denne type virksomhet. Dette er et tiltak vi ser
som positivt, avslutter avdelingsdirektøren.
Torunn Janbu er avdelingsdirektør sykehustjenester
Spesialisthelsetjenestediv. i Helsedirektoratet

RÅDET FOR LEGEETIKK OG MARKEDSFØRING AV LEGETJENESTER:

PLASTIKKIRURGIEN

SYNDER MEST

Manglende informasjon om hvem som er medisinsk ansvarlig, leger som fremstår som
spesialister uten å være det, og omtale av forventede resultater etter inngrep er områdene
der det syndes mest. Forskrifter og etiske regler er utdaterte, mener Rådet for legeetikk.

”

Tekst og foto: Lottelise Folge

Rådet for legeetikk får stadig flere klager på
ulike former for markedsføring. Klagene ender
ofte med kritikk for brudd på reglene.

– Vi ønsker å lage en veileder våre medlemmer kan forholde seg til,
sier Svein Aarseth, leder av Rådet for legeetikk.

Leder i Rådet, Svein Aarseth innrømmer
at rådet synes området markedsføring av
estetisk kirurgi er spesielt komplisert.
– Hele bransjen spiller jo på at folk er
misfornøyd med sitt utseende og ønsker
endringer, konstaterer han og legger til
at en kompliserende faktor er også at de
store klinikkene har et bredt tilbud og
deler av den kosmetiske behandlingen
utføres av andre enn helsepersonell. Han
sier det er forskjell på avtalespesialister
og helprivate aktører, men der det er

(fra årsmeldingen 2016).
blandingspraksiser av helprivate og
avtalespesialister kan markedsføringen
være en utfordring ganske enkelt fordi
behovet for markedsføring blir større.

Mange nye kanaler
Bloggerne er også en vesentlig del
av markedsføringen. De får betalt for
positiv omtale av egne og andres inngrep.
Nettannonsering er også svært utbredt og
lederen av legeetisk råd mener at forskrifter
og etiske regler Legeforeningen forholder
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Rådet for legeetikk ønsker at leger
skal markedsføre sine tjenester på en
nøktern måte og i overensstemmelse med
Etiske regler for leger. Det er viktig for
legitimiteten og tilliten til legestanden og i
et prioriterings – og samfunnsøkonomisk
perspektiv. Hovedpoenget med de
strenge reglene er tydelig å signalisere at
leger ikke skal bidra til å skape unødig
helseangst og urealistiske forventninger til
hva legetjenesten kan bidra med.

Allerede for to år siden arrangerte Rådet for legeetisk råd seminaret ”Medisin og marked”, her er deltagerne: Fra v. professor Bjørn Hoffman,
rådsleder Svein Aarseth, lege og Senterpartipolitiker Kjersti Toppe, Marit Hermansen og Erik Kreyberg Normann, fersk direktør for det som da
var Curato Røntgen (nå innunder Aleris).

seg til, er utdaterte, mener Aarseth. – Har
markedsføring av ulike røntgenundersøkelser
utpekt seg spesielt? Det forekommer en
viss markedsføring på nettet – der dreier
det seg særlig om rask undersøkelse med
full egenbetaling. Aarseth konstaterer at
mammografi markedsføres også. – Men
når det gjelder røntgen er man avhengig av
henvisning, derfor er det interessant å se at
Aleris nå markedsfører MR-mammografi
ettersom MR jo ikke er røntgenstråler.
Aarseth er enig i at pressen er ”god hjelp”
for dem som ønsker å få sine tilbud og
tjenester ut, ikke minst når det kommer til
”helsebilag” i avisene. – Her kommer det
mange interessante annonser, mener Aarseth.

Aktivitet i Rådet
De siste årene har Rådet for legeetikk
flere ganger mottatt klager fra kolleger
som mener at det har skjedd brudd på
Markedsføringsloven. Dette har resultert i
flere seminarer og møtevirksomhet i rådet

”

Flere aktører har i
sine uttalelser påpekt
at det er utfordrende
å drive markedsføring
på et privat marked
i samsvar med Etiske
regler for leger.
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under temaet medisin og marked og estetisk
kosmetisk kirurgi. Rådet har også hatt møte
med jurister hos Forbrukerombudet og kontakt
med Helsetilsynet. – Vi er ikke politi og tar
sjelden opp saker på eget initiativ, vårt ønske
er å lage en veileder som våre medlemmer
kan forholde seg til, forklarer Aarseth.
Han sier til Legekunsten at klagene særlig
dreier seg om manglende informasjon om
hvem som er medisinskfaglig ansvarlig,
markedsføring der man lover bonuspoeng,
og i tillegg markedsføring der man spiller
på det som beskrives som helseangst.

Denne reklamen kunne man blant annet lese på Facebook under
Rosa sløyfeaksjonen i 2015.

Skapte bruduljer
Som et eksempel på det siste ble det for et par år
siden klaget på følgende annonse: En kvinne er
fotografert naken fra livet og opp, men dekker
brystene med armene. Bildet har følgende tekst:
Jeg er sunn og frisk, så vidt jeg vet. Teksten
inneholder videre blant annet en oppfordring
til årlig helsesjekk fordi man ikke lenger er
”pur ung” og man loves en skreddersydd årlig
oppfølging med folk som kan (les spesialister)
– og bryr seg om deg. Annonsen avsluttes med
at – ”det er bedre å komme en gang for mye enn
en for lite”. Denne reklamen fikk bred omtale
i pressen i 2014. Den ble blant andre slaktet av
lege og skuespiller Anders Danielsen Lie som
uttalte til Aftenposten at - Slike annonser bidrar
til å skape forestillinger om at friske, unge
mennesker bør ha en regelmessig legesjekk, noe
som etter min mening er medisinskfaglig helt på
bånn”. Og NRK inviterte til debatt om helseangst

Ingen lovstridig reklame for privat virksomhet, men ganske
kreativ…

med legefjes som Jørgen Skavlan, Kåre Reiten,
Øystein Mæland og Marit Hermansen.
Det medførte ikke at utfordringene
rundt markedsføring har avtatt skal
vi tro Svein Aarseth i etikkrådet.

NYHETER/AK TUELT

FORBRUKEROMBUDET PÅ OFFENSIVEN

GJENNOMFØRER TILSYNSAKSJONER
Næringsdrivende tar stadig i bruk nye markedsføringskanaler, men markedsføringsloven er teknologinøytral og
de samme reglene gjelder enten det er kanaler som Facebook, Instagram , Snapchat, aviser og hjemmesider.
Forbrukerombudet opererer ikke i et lovløst rom, sier forbrukerjurist.
– For å kunne utføre så effektive tilsyn som
mulig, gjennomfører vi såkalte tilsynsaksjoner,
det sier seniorrådgiver og jurist Nina Elise
Dietzel hos Forbrukerombudet. I 2017 er
helse prioritert område med særlig vekt på
alternativ behandling og markedsføring av
kosmetiske behandlinger som retter seg mot
barn og unge. – I forkant av en tilsynsaksjon
har vi gjerne identifisert en problemstilling
som gjelder flere næringsdrivende, forteller
juristen. På selve aksjonsdagen foretar en
gruppe saksbehandlere en større sjekk av
eksempelvis nettsider og avisannonser. Avhengig
av funnene, blir de næringsdrivende som har
brutt loven, tilskrevet med krav om å rette
opp markedsføringen. Markedsføringsloven
er teknologinøytral. Lovens bestemmelser
vil derfor gjelde for markedsføring i alle
typer kanaler, det være seg Facebook,
Instagram, Snapchat, aviser, internett mv.

Markedsføringsloven er teknologinøytral, sier juridisk seniorrådgiver Nina Elise Dietzel. Lovens bestemmelser vil derfor også gjelde for
markedsføring i alle typer kanaler som eksempelvis Facebook, Instagram, Snapchat, nettaviser, blogger og hjemmesider.

Lite statistikk
Forbrukerombudet har ikke eksakte tall på
hvor mange klager eller henvendelser de har
mottatt på markedsføring av legetjenester de
siste årene, men det er få i følge ombudet.

Aleris Røntgen

– Det er en viss terskel for å klage til en
1. november 2016

offentlig myndighet, og få registrerte klager

Vi feirer at Curato nå er Aleris

hos oss er dermed ikke ensbetydende med at

Røntgen! Ut 2016 får du opptil 50%

forbrukere ikke reagerer på markedsføringen

rabatt på ordinær MR-undersøkelse.

av legetjenester, mener Dietzel. Helse er et

Bestill time på www.alerisrontgen.no eller

prioritert område for Forbrukerombudet i 2017.

ring 02343.

De intensiverer tilsynet med markedsføring

Gjelder selvbetalende pasienter ved alle
våre avdelinger. Du trenger henvisning.
Medisinsk ansvarlig: Grethe Aasved

av alternativ behandling. I tillegg har vi
planlagt å se nærmere på markedsføring av
kosmetiske behandlinger som retter seg mot
barn og unge, eksempelvis i sosiale medier.

Eksempel på brudd på markedsføringsloven: Forbud mot pre- og
postopererte bilder. Her gjør Aviva Helse seg skyldig i brudd på
forskrift om markedsføring av kosmetiske inngrep, ettersom det er
Dr. Vier Simensen som er ansvarlig for «Dr. Scherers» virksomhet
hos Aviva Helse. Det fremkommer i forskriften at det er forbud
mot bruk av pre- og postoperative bilder, og at det skal fremgå av
markedsføringen hvem som er medisinsk ansvarlig for de kosmetiske inngrepene i virksomheten (navn, adresse, telefonnummer og
annen nødvendig kontaktinformasjon). (kilde: infoprivatklinikker.
wordpress.com)
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Det fins et tilbud til voksne pasienter
med alvorlig refraktær eosinofil astma

NUCALA ER EN MÅLRETTET
ANTI-IL-5- BEHANDLING GITT
SOM TILLEGGSBEHANDLING TIL
VOKSNE PASIENTER MED ALVORLIG
REFRAKTÆR EOSINOFIL ASTMA

LES MER OM NUCALA:
NUCALA.NO

I 2 placebo-kontrollerte studier var insidensen av reaksjoner på injeksjonsstedet med mepolizumab 100 mg s.c. og placebo henholdsvis 8% og 3%. Disse hendelser var alle
ikke-alvorlige, milde til moderate i intensitet og de fleste reaksjoner gikk over i løpet av få dager. Reaksjoner på injeksjonsstedet oppsto vanligvis i begynnelsen av
behandlingen og i løpet av de tre første injeksjoner, og med færre reaksjoner ved de påfølgende injeksjonene. De vanligste manifestasjoner ved disse hendelser var smerte,
rødhet, hevelse, kløe og brennende følelse.1
Nucala skal ikke brukes for å behandle akutte astmaeksaserbasjoner. Astmarelaterte bivirkninger eller
eksaserbasjoner kan forekomme under behandlingen. Pasienter bør instrueres om å kontakte lege dersom deres
astma fortsetter å være ukontrollert eller blir verre etter behandlingsstart. Brå seponering av kortikosteroider etter
start med Nucala anbefales ikke. Hvis reduksjon av kortikosteroider er nødvendig, bør dette skje gradvis og
veiledet av lege. Allergiske reaksjoner kan oppstå under og etter injeksjonen. Pasienten skal informeres om å søke
legehjelp umiddelbart dersom allergiske reaksjoner inntreffer.
TARGETED ANTI-IL-5 THERAPY
NOR/NLA/0002/17 Februar 2017

Nucala «GlaxoSmithKline»
C

Immunsuppressiv, interleukinhemmer.

ATC-nr.: R03D X09

PULVER TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning: 100 mg: Hver dose inneh.:
Mepolizumab 100 mg, sukrose, natriumfosfatdibasisk heptahydrat, polysorbat
80.
Indikasjon: Tilleggsbehandling ved alvorlig, refraktær, eosinofil astma hos
voksne.
Dosering: Bør forskrives av lege med erfaring i diagnostisering og behandling
av alvorlig, refraktær, eosinofil astma
Voksne: Anbefalt dose: 100 mg (1,0 ml) hver 4. uke. Behandlingsvarighet
og monitorering: Langtidsbehandling. Behovet for fortsatt behandling bør
vurderes av lege minst én gang i året, basert på sykdommens alvorlighetsgrad
og nivå av kontroll med eksaserbasjoner.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Ingen dosejustering.
Eldre: Ingen dosejustering.
Tilberedning/Håndtering: Inneholder ikke konserveringsmiddel. Skal
rekonstitueres under aseptiske forhold med 1,2 ml vann til injeksjonsvæsker,
og brukes umiddelbart. Oppløsningen skal være klar til opaliserende, og
fargeløs til lysegul eller lysebrun, fri for synlige partikler.
Administrering: S.c. injeksjon i overarm, lår eller mage. Skal administreres
av helsepersonell.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene.
Forsiktighetsregler: Skal ikke brukes til å behandle akutte
astmaeksaserbasjoner. Astmarelaterte bivirkninger eller eksaserbasjoner
kan forekomme under behandling. Pasienten bør informeres om å søke
legehjelp dersom astmaen fortsatt er ukontrollert eller blir verre etter
behandlingsstart. Brå seponering av kortikosteroider etter behandlingsstart er
ikke anbefalt. Hvis dosereduksjon av kortikosteroider er nødvendig, bør dette
skje gradvis og veiledet av lege. Allergiske reaksjoner: Akutte og forsinkede
systemiske reaksjoner, inkl. overfølsomhetsreaksjoner, har forekommet. Slike
reaksjoner oppstår vanligvis få timer etter administrering, men kan i noen
tilfeller oppstå senere (dvs. typisk etter flere dager). Disse reaksjonene kan
komme for første gang etter lang tids behandling. Pasienten skal informeres
om å søke legehjelp umiddelbart dersom allergiske reaksjoner inntreffer.
Parasittære infeksjoner: Preeksisterende helmintinfeksjoner bør behandles
før behandlingsstart. Blir pasienten smittet under mepolizumab-behandling
og ikke responderer på antihelmintbehandling, bør midlertidig seponering av
mepolizumab vurderes.
Interaksjoner: Ingen interaksjonsstudier er utført. CYP450-enzymer,
efflukspumper og proteinbindende mekanismer er ikke involvert i
eliminasjonen av mepolizumab, og potensial for legemiddelinteraksjoner er
derfor lavt.

skjelettsystemet: Ryggsmerter. Øvrige: Reaksjoner relatert til administrering
(systemisk ikke-allergisk)1, pyreksi, lokale reaksjoner på injeksjonsstedet
(som smerte, erytem, hevelse, kløe og en brennende følelse). Sjeldne
(≥1/10 000 til <1/1000): Immunsystemet: Anafylaksi.
Vanligste manifestasjoner assosiert med systemiske, ikke-allergiske
reaksjoner er utslett, flushing og myalgi. Rapportert sjeldent, og hos <1% av
pasientene som fikk mepolizumab 100 mg s.c.

1

Overdosering/Forgiftning: Ingen klinisk erfaring med overdosering.
Enkeltdoser ≤1500 mg gitt i.v. har ikke gitt toksiske effekter. Behandling:
Ingen spesifikk behandling. Støttende behandling og overvåkning etter
behov. Ytterligere behandling bør følge klinisk indikasjon eller anbefaling fra
Giftinformasjonen.
Egenskaper: Klassifisering: Humant monoklonalt antistoff (IgG1, kappa).
Virkningsmekanisme: Bindes med høy affinitet og selektivitet til humant
interleukin-5 (IL-5), og hemmer bioaktiviteten til IL-5. Dermed hemmes
IL-5-signalering, og vekst, differensiering, rekruttering, aktivering, produksjon
og overlevelse av eosinofiler reduseres. Absorpsjon: Langsom absorpsjon, med
median Tmax 4-8 dager. Biotilgjengelighet ved astma: 74-80%. Fordeling: Vd:
55-85 ml/kg. Halveringstid: T½: 16-22 dager. Populasjonsfarmakokinetisk
analyse anslo systemisk clearance av mepolizumab til 3,1 ml/dag/kg.
Metabolisme: Brytes ned av proteolytiske enzymer som er bredt distribuert i
kroppen, og ikke begrenset til levervev.
Oppbevaring og holdbarhet:
Oppbevares ved høyst 25°C. Skal ikke fryses. Oppbevares i originalpakningen
beskyttet mot lys. Etter rekonstituering: Kjemisk og fysisk stabilitet er vist i
8 timer når oppbevart <30°C, men bør fra et mikrobiologisk synspunkt brukes
umiddelbart.
Sist endret: 28.11.2016
Basert på SPC godkjent av SLV: 28.10.2016
Nucala, pulver til injeksjonsvæske, oppløsning:
Styrke

Varenr.

Pris (kr)1

R.gr.2

Refusjon3

Mepolizumab
1 hetteglass 399039
100 mg

Pakning

13914,60

C

-

1

Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris.
Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal
utsalgspris kan derfor ikke angis.

Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Begrensede data. Krysser
placentabarrieren hos aper. Mulige skadelige effekter på fosteret er ukjent.
Bør kun brukes ved graviditet hvis forventet nytte for mor oppveier mulig risiko
for fosteret.

2

Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.

3

Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad,
se HELFO.

Amming: Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling
avstås fra basert på nytte-/risikovurdering. Fertilitet: Data mangler. Dyrestudier
indikerer ingen effekter på fertilitet.

Les preparatomtalen før forskrivning av Nucala.

Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Nevrologiske: Hodepine. Vanlige
(≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Smerter i øvre del av magen. Hud:
Eksem. Immunsystemet: Overfølsomhetsreaksjoner. Infeksiøse: Nedre
luftveisinfeksjon, urinveisinfeksjon, faryngitt. Luftveier: Nesetetthet. Muskel-

GSK, Postboks 180 Vinderen. 0319 Oslo.
Telefon: 22 70 20 00. Telefaks: 22 70 20 04. www.gsk.no
© 2017 GSK group of companies. All rights reserved.

NOR/NLA/0002/17 Februar 2017

Ved uønskede medisinske hendelser, kontakt GlaxoSmithKline på
telefon: 22 70 20 00.
Referanser:
1. Nucala preparatomtale avsnitt 4.8 Bivirkninger (28.10.2016).
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VARSLING VED OUS
– EN HØYRISIKOSPORT
I oktober 2016 kom FAFO-rapporten, ‘Ytringsbetingelser og varsling i Oslo universitetssykehus’.
For OUS-ledelsen kan rapporten knapt sies å representere hyggelig lesning.

”

Tekst: Jan Helge Solbakk, professor i medisinsk etikk, UiO

Rapporten er en én i en serie av slike
undersøkelser fra ulike institusjoner i Norge,
og for ledelsen på OUS kan dette ikke være
særlig hyggelig lesning. Og den egner den
seg nok heller ikke som sengelektyre for de
ansatte. Her er utvalg av de viktigste funnene:
• «Halvparten av dem som har vært
vitne til, avdekket eller opplevd ett
eller flere kritikkverdige forhold de
siste 12 månedene, har varslet».

Denne tredobbelte frykt
for represalier er «mer
framtredende» enn det
som er funnet i tidligere
undersøkelser ved
andre institusjoner.

• Tre av 10 tier fordi de frykter for
«personlige belastninger»,
• To av 10 «tror det å varsle vil kunne
ødelegge karrieremulighetene» deres.

”

Det er også verdt å merke
seg at det er færre varslere
blant midlertidig ansatte.

Dette er tall på nivå med undersøkelser
ved andre institusjoner i Norge.
• De mest gjennomgående kritikkverdige
forholdene det varsles om ved OUS er
«destruktiv ledelse som er ødeleggende
for arbeidsmiljøet» (45 prosent)
og «forhold som kan medføre fare
for liv og helse» (42 prosent),
• Fire av 10 arbeidstakere sier de tier
«av frykt for at ubehagelighetene
ved å varsle ville bli for store»,

Denne tredobbelte frykt for represalier, sier
rapporten, er «mer framtredende» enn det
som er funnet i tidligere undersøkelser ved
andre institusjoner. At denne frykt blant
ansatte ved OUS kan synes velbegrunnet
viser reaksjonene et stort antall varslere
har blitt møtt med av sine overordnede:
• 15 prosent fikk «negative eller overveiende
negative reaksjoner» og 19 prosent
opplevde blandede reaksjoner,
Til dette kommer at andelen varslere som
har opplevd positive reaksjoner er lavere ved
OUS enn det som er funnet i undersøkelse fra
andre steder. Det er også verdt å merke seg at
det er færre varslere blant midlertidig ansatte,
noe forfatterne finner «bekymringsfullt»

JAN HELGE SOLBAKK:
Professor i medisinsk etikk,
er utdannet lege og teolog
og ansatt ved SME, senter for
medisinsk etikk, UiO.

vesentlig endring i situasjonen om de varslet.
«Dette», understreker forfatterne, «er
urovekkende tall for OUS». Til sist er det
en signifikant lavere andel i OUS som
svarer at de ville varslet igjen dersom
de kom i en tilsvarende situasjon.
En fersk dom fra Tingretten i Oslo bekrefter at
den som våger å varsle ved OUS kan risikere
svært mye. En ung, kvinnelig og ekstremt flink
forsker fra Syria gikk i 2016 til sak mot OUS for
det hun opplevde som en rekke av represalier og
gjengjeldelser mot henne etter at hun i desember

”

– For ledelsen på OUS
kan dette ikke være
særlig hyggelig lesning.

2013 hadde varslet sin leder om et dårlig
arbeidsmiljø i forskningsgruppen. Selv om det
i Tingretten ble fremlagt solid dokumentasjon
på at så hadde skjedd og en undersøkelse ved
OUS fra 2016 viser at arbeidsmiljøet i den
angjeldende forskningsgruppen scorer blant
de 15 prosent dårligste ved OUS, vant ikke
forskeren fram med sin sak. Tvert i mot blir hun
av OUS og flertallet i Tingretten framstilt som en
umulig person og dømt til å betale OUS nesten

tatt i betraktning at andelen midlertidige

en halv million kroner i saksomkostninger.

ansatte i OUS er høy (14 prosent).

I tillegg gjør dommen at sykehuset fortsatt

Videre sier rapporten at:
• Bare 26 prosent av arbeidstakerne
mener at det hjalp å varsle, og
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• Halvparten mente at det ikke førte til noen

kan feie under teppet at arbeidsmiljøet og
forskningskulturen i denne gruppen er meget
usunn, for ikke å si fordervet. Det lover ikke
godt for framtidens varslere ved OUS.
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ET JOBBEVENTYR

I OCEANIA

Oppdraget på New Zealand var over, og jeg var på vei tilbake til Norge, via Australia, til
jobb i Oslo. Møtet med den sydlige halvkule hadde vært en opplevelse av de sjeldne, en
fantastisk ekskursjon til en antipodisk, fremmedartet verdensdel. Efter å ha sett Sydkorset, blir
man fristet til å gi Crosby, Stills & Nash rett, der de synger: ”When you see the Southern Cross
for the first time, you understand now why you came this way”.
Tekst: Einar Berle

Efter å ha sett Sydkorset, blir man fristet til å gi Crosby, Stills &
Nash rett, der de synger: ”When you see the Southern Cross for the
first time, you understand now why you came this way”. På bildet
Australias flagg med ”Sørkorset”.

Men ikke bare stjernehimmelen, også det
jordnære hadde gjort uutslettelig inntrykk.
Trolske, eventyrlige landskap, med uberegnelige
bregneskoger, befuglet av vingeløse ornitologiske
nattskapninger, som uten Kiwifuglenes vitende
og samtykke, skulle assosieres med en norsk
butikkjede. Her var aktive vulkaner, kokende
kilder, kontrastert med breer og fjorder, med
Milford Sound som den mektigste og prektigste.
På tross av sine skarve 15 km er den en
turistmagnet av format. Busser spyr ut turistlaster
som bykses ombord i fjordbåter, putrende av

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

-Her var aktive vulkaner, kokende kilder, kontrastert med breer og fjorder, med Milford Sound som den mektigste og prektigste. På tross av
sine skarve 15 km er den en turistmagnet av format. Busser spyr ut turistlaster som bykses ombord i fjordbåter, putrende av gårde i fjordlig
landskap.
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gårde i fjordlig landskap. Ombord serveres
hummer og lokal vin, og fra vindusplass kan man
nyte en visuell meny bestående av fjord, småfjell
og florlette fossefall. Som nordboer, f(j)or(d)et
opp med fjell og fjord, fremstod denne pittoreske,
trolske eventyrlighet som en smule ”Lilleputlig”.
For meg gikk derfor den sterkt vulkanpregete
North Island av med sightseeingsprisen.

Så likt hjemme – men…
Jeg var helt uforberedt på møtet med dens
landskap, der det lignet og ikke lignet på det
norske. På sydsiden av North og nordsiden
av South Island, hadde jordsmonn og
klima vist seg å være vinegnet, spesielt for
hvite varianter, en berusende oppdagelse.

Verdens beste Sauvignon Blancs, kommer
herfra, med Cloudy Bay som favoritt.

ikke gikk over til invasiv cervixcancer; et postulat
som skulle vise seg å være et katastrofalt mistak.

Faglig sett hadde jobben som Senior Registrar
i Auckland vært utfordrende og lærerik.
Klinikken hadde på flere felt innen obstetrikk og
gynekologi, gjort seg internasjonalt bemerket,
noe avdelingen bar preg av. På obstetrikksiden
var det Grand Rounds med Sir Mont Liggins,
han med steroider til lungemodning hos
premature. Den Ligginske ”bedside teaching”
var storartete forestillinger, skjellsettende møter
med dagsaktuell forskning og medisinsk praksis.
Også på gynekologisiden hadde klinikken, om
ikke like fordelaktig, gjort seg bemerket, idet
lederen for gyn onkologien, Prof. Herb Green,
persisterende hevdet at carcinoma cervicis uteri,

Not sleepless but jobless…
Den antipodiske øyenåpner, initiert av oppholdet
på New Zealand, hadde gitt mersmak. Jeg
hadde derfor lagt inn en 6 ukers Australiatur
i forbindelse med hjemreisen. Første stopp
var Alice Springs, en oase i kontinentets røde
senter. Men før booking og plukking fra stedets
varierte utfluktsmeny, en telefon til Norge for
å forvisse meg om at jeg fortsatt hadde en jobb
i vente. I forrykende tempo kastet jeg mynter
på en rød, telefonlignende gjenstand, som
pengeslukende forbandt meg med 0047....:
”Det er personalkontoret. Hvem snakker jeg
med ? Berle? Forbindelsen er svært dårlig!”
Flere mynter på den røde telefonattrappen.”
Jeg var forespeilet en reservelegestilling?” Den
transoceanske forbindelse stilnet. ”De skulle
hatt jobb hos oss, men var innstilt som nummer
tre. Kandidat nummer én klaget og har, som
følge av klagen, fått jobben. Stillingen er derfor
besatt. Prøv igjen senere.” Om ikke” Sleepless
i Seattle”, så i nu” Jobless in Australia”. Litt
kjedelig, men jeg hadde, som trøst, en 6 ukers
Australiaferie å se frem til. Det skulle bli et nytt
møte med det antipodiske, men hvilken kontrast
til Maorienes land. Mens det mer sydøstlig
beliggende New Zealand, med sine Twin Islands,
til tider kunne minne om norsk natur i eksotisk
forkledning, var Australias landskap, flora og
fauna totalt forskjellig og fullstendig uvandt.

Inn i et eventyr

Kystlinjen ved Adelaide, Sør-Australia
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Ingenting, absolutt ingenting, av det australske,
lignet på noe av det jeg hadde sett og opplevd
tidligere. Det samme hadde antagelig også de
hvite erobrerne følt og tenkt, eftersom de i tidlig
fase av Australias kolonialisering, hadde tatt
med seg kjente og kjære varianter av europeisk
flora og fauna, for med dette å gjøre den nye
verden mer hjemmekoselig. I første omgang
noen kaniner, litt spurv og noen grantrær. Senere
ulike husdyr som hunder og katter, som fritt og
fiendeløst, kunne meske seg med minipungdyr
og småfugler. Kaniner i kopulatorisk overflod,
spurver i disharmoni med eksotisk fugleprakt,
rovdyrakkompagnert av katter på fuglejakt.
Videre på importlasset var en fremmed flora,
som til dels fortrengte Australias spesielle
blomsterprakt, og som aldri helt passet inn i
den nye verden. Importen av det europeiske,
hjemlige og fortrolige, skulle bli en økologisk
katastrofe. Det ble ikke det europalignende, men
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”

Ansatt, papirløs, efter 15
minutters observasjonstid på
en ukjent operasjonsstue,
i et fremmed land.

De manglet en ”Resident Obstetrician”, om det kunne være noe. Stillingen gikk ut på å være husets tilstedeværende obstetriker, en slags buffer mellom Visiting Consultants og leger under utdannelse.

snarere det opprinnelige Australia, som fasinerte
og trollbandt; rundreisen i Australia førte til en
slags forelskelse i land og folk. Det var bare å
innse at 6 uker var alt for kort tid til å bli kjent
med landet. Hva med å forlenge oppholdet?
Temaet ble uventet og raskt aktualisert, efter
et besøk hos en kollega i South Australia.

Paperless in Australia
Jeg var kommet uanmeldt. Min kollega var
på et møte, men hennes mann var hjemme
og bød på utrolig mange glass vin. I vinøs

”

Det ble ikke det
europalignende, men
snarere det opprinnelige
Australia, som fasinerte
og trollbandt.

begeistring la vi planer for videre utforskning
av det røde kontinent og forlenget, i fantasi
og teori, Australiaoppholdet med fire uker. Da
dette kom min kollega for øre, repliserte hun at
et forlenget opphold var en glimrende idé. Det
kunne sågar kanskje la seg ordne: “Møt meg
på det lokale sykehus kl. 09. 00 i morgen, og
jeg skal se hva jeg kan gjøre”. Slipsbekledd og
med nystrøken skjorte, møtte jeg opp på sjefens
kontor. De manglet en ”Resident Obstetrician”,

om det kunne være noe. Stillingen gikk ut på å
være husets tilstedeværende obstetriker, en slags
buffer mellom Visiting Consultants og leger
under utdannelse. Lød interessant. Et forsøk
verdt? ”And your qualification papers Sir?”.
Stort problem. Kopiene var på New Zealand,
originalene i Oslo. Om noen av stedene kunne
”faxe” dem over? Men ingen flaks med fax.
Min australske kollega, som hadde vært tilstede
under denne dokumenteringsdebatten, ilte til
og forsikret at hun kunne gå god for meg, vi
hadde jobbet sammen i flere år. Dermed var
jeg, riktignok under tvil, ansatt; jeg lovet å
eftersende kopiene fra New Zealand. Vi var på
vei ut til lunch, da avdelingssjefen kom løpende
og sa at det var satt opp et akutt keisersnitt
på operasjonsprogrammet, om jeg ville delta:
”Operasjonsstuen er i femte etage”. En ung
mann, ved navn Ken, skulle følge meg. I full fart
opp trappene til femte, forbi diverse dresskledte
Consultants og inn på operasjonsstuen. Du
opererer, sa Ken. Fosterlyden var så dårlig at det
ikke var tid for diskusjon; operasjonssykepleier
John klasket operasjonskniven i hånden min.
Det gikk overraskende bra, den uvante situasjon
til tross. Først efter at siste sting var satt, la
jeg merke til at den ene av operasjonsstuens
langvegger var laget av ugjennomsiktig glass.
Idet jeg skulle forlate operasjonsstuen, ble jeg
igjen konfrontert med gruppen av dresskledte

menn, de samme jeg hadde møtt på veien opp
til operasjonsstuen. De hadde sett operasjonen
fra den andre siden av glassveggen. ”You did
well, Mate. We watched you. You´re OK for
the job”. Ansatt, papirløs, efter 15 minutters
observasjonstid på en ukjent operasjonsstue,
i et fremmed land. Jeg takket for hjelp, med
spesiell oppmerksomhet rettet til assistenten
Ken og til operasjonssykepleieren: ”Many
thanks for your help, nurse John”. Han mottok
mine takksigelser, men ville ha seg frabedt å bli
titulert ”nurse”, en efter hans mening en lavere
rangstittel. Han var ”Sister John, thank you !”

– Også på gynekologisiden hadde klinikken, om ikke like fordelaktig, gjort seg bemerket, idet lederen for gyn onkologien, Prof. Herb
Green, persisterende hevdet at carcinoma cervicis uteri, ikke gikk
over til invasiv cervixcancer; et postulat som skulle vise seg å være
et katastrofalt mistak.
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KALVE-ENTRECÔTESUNT, MILDT OG GODT

Kalvekjøtt er svært smakfullt, mild på smaken og har betydelig bedre ernæringsmessig
sammensetning enn annet storfe. Oversikter over innholdet varierer litt, men
gjennomgående er det bare halvparten så mange kalorier i kalvekjøtt som i oksekjøtt,
fettinnholdet er mellom halvparten og 1/3, og proteininnholdet er noe høyere hos kalv.
BENT STIANSEN

Kalvekjøtt er et fantastisk råstoff, men det produseres
relativt lite av i Norge, bare rundt 6 % av den totale
storfeproduksjonen er basert på kalv. Det er trist fordi
potensialet antakelig er stort for å øke produksjonen.
Restaurantbransjen etterspør kalvekjøtt på grunn av smaken.
Den virkelige Wienerschnitzel
Tidligere ble det sagt i bransjen at kjøttet var vanskelig å få tak i
fordi det meste av det gikk til sykehusene av ernæringsmessige
årsaker, men dette er antakelig en overdrivelse. Sykehus ville nok
i dag valgt bort kalv fordi kjøttet er noe dyrere enn annet storfe.
Storfekjøtt opp til 10 måneder kan kalles kalv, etter det blir det
ungfe, som igjen ender opp som en utmelket gammel mjølkeku.
I utlandet, særlig i middelhavslandene er kalvekjøtt mer brukt
enn hos oss. Vi kjenner det for eksempel fra Saltimbocca
alla Romana (utbanket kalvekjøtt rullet i parmaskinke m/
salvie). Også ekte Wienerschnitzel er basert på kalv. Men
nå er det altså helstekt entrecote som står på menyen.
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FORBEREDELSE

Kalveentrecôten kan gjerne krydres dagen i forveien, men
den må stekes på serveringsdagen. Sjalottløksausen er
sjyen fra steken og må lages samme dag som den serveres.
Rotgrønnsakene kan skrelles dagen før, men skjæres i skiver
og stekes på serveringsdagen. Spinaten kan renses og vaskes
tre ganger dagen før. Potene til Annapoteter kan skrelles
dagen før, men bør lages samme dag som de serveres.

HASSELBAKTE ROTGRØNNSAKER
4 store gulrøtter
4 pastinakker
4 store persillerøtter
½ stk sellerirot
200 g smør
1 ss salt
Kvernet hvit pepper
Skrell alle grønnsakene og del dem i biter på 4x8 cm. Skjær
tynne skiver halvveis ned i hver bit, på samme måte som
når du lager Hasselbackpoteter. Legg alle grønnsakene i
en ildfast form med den skivede siden opp. Varm ovnen til
200 grader varmluft. Smelt smør med salt og kvernet hvit
pepper. Pensle godt med smør over grønnsakene og sett
formen inn i ovnen. Stek grønnsakene i 45 minutter til de er
møre og gylne. Serveres til kalveentrecôten eller steken.

SAUTERT SPINAT
1 kg frisk spinat
2 ss smør
1 dl hakket sjalottløk
3 fedd hvitløk
1 ts salt
Kvernet hvit pepper

Rens spinaten for stilker hvis det er en grov vinterspinat (flowpakket
spinat har så små stilker at du kan bruke den som den er). Vask
spinaten tre ganger i kaldt vann for å få bort sand og urenheter.
Varm en wokpanne eller en kjele og brun smøret. Tilsett hakket
sjalottløk, hakket hvitløk og vasket spinat. Dryss på salt og pepper.
Rør godt om i 2 minutter til spinaten er sunket sammen og stek den
deilig mør med løk og hvitløk. Anrettes på fat med kalvekjøttet.

ANNAPOTETER

HELSTEKT KALVEENTRECÔTE MED
SJALOTTLØKSAUS, ANRETTET MED
HASSELBAKTE ROTGRØNNSAKER,
SAUTERT SPINAT OG ANNAPOTETER
8 personer

2 kg kalveentrecôte (evt. kalvestek)
1 ½ ss salt
3 ss grovknust sort pepper
1 potte salvie
½ dl olivenolje
2 dl hvitvin
5 dl vann
1 buljongterning
200 g sjalottløk
2 ts maisstivelse (maisenna)
2 ss vann
Varm ovnen til 180 grader varmluft. Bland sammen salt, grovknust sort pepper,
hakket salvie og olivenolje. Smør dette på kalveentrecôten, og gni det godt
inn på alle sidene. Legg kalven på en stekerist med en dryppform under. Hell
hvitvin og vann med en buljongterning i dryppformen. Sett kalveentrecôten og
dryppformen inn i ovnen ved 180 grader varmluft. Stek til kjernetemperaturen
på kjøttet er 62 grader. Dette tar ca 1 time for kalveentrecôten og litt lenger for
en kalvestek som gjerne er tykkere. Pass på at væsken i dryppformen ikke
koker tom. Fyll på mer vann hvis det er nødvendig.

1,2 kg poteter (Beate e.l.)
200 g smør
4 fedd hvitløk
2 ts timian
3 ts salt
Kvernet hvit pepper
Varm ovnen til 200 grader varmluft. Skrell potetene og skjær dem
i tynne skiver med en ostehøvel eller en kjøkkenmandolin. Smelt
smøret med hakket hvitløk, timian, salt og kvernet hvit pepper. Bland
potetskiver og smør. Legg bakepapir i bunnen av en passende
ildfast form eller en brødform. Press potetskivene ned i formen
og hell av overflødig smør. Sett formen nederst i ovnen på 200
grader varmluft i 30 minutter, til potetene er pent brune. Press
overflødig smør ut av formen og hvelv den på et serveringsfat.

VINFORSLAG

Kalvestek forbinder jeg med Italia, og da flyr tankene raskt til
druer som sangiovese fra Chianti, nebbiolo fra Piemonte og
brunello fra den lille landsbyen Montalcino helt syd i Toscana. Her
behøves en medium kraftig rødvin med en viss syre og tanniner.

Når kjøttet er ferdig stekt tas det ut av ovnen og får hvile i 10
minutter på benken. Deretter pakkes det i aluminiumsfolie og
rulles inn i et håndkle hvor det får hvile i ytterligere 30 minutter.
Ved servering skjæres kalveentrecôten i tynne skiver og
anrettes på fat. Kraften fra dryppformen siles over i en kjele
med hakket sjalottløk og kokes ned til 5 dl. Sausen jevnes med
maisstivelse utrørt i kaldt vann.
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Sukkerbrødet kan lages flere dager før servering, og
stå i kjøleskapet innpakket i plastfilm. Rabarbrasuppen
kan lages et par dager før. Montering av desserten
bør skje samme dag som den serveres.

MASCARPONEKREM

RABARBRA- OG JORDBÆRTIRAMISU
MED MASCARPONEKREM
8 personer

SUKKERBRØD
2 egg
Like mye sukker som egg i antall dl
Like mye finbakstmel som egg i antall dl
½ ts bakepulver
Varm ovnen til 190 grader varmluft. Knekk eggene og mål dem opp i et desilitermål.
Hell eggene i en piskebolle. Mål opp like mye sukker som egg i antall desiliter. Pisk
til eggedosis. Mål opp like mye finbakstmel som egg i antall desiliter og sikt melet
i eggedosisen sammen med bakepulver. Vend melet forsiktig inn i eggedosisen.
Pensle et bakepapir med olje. Legg på sukkerbrødmassen og smør det utover i et
lag på 1 cm tykkelse. Stek sukkerbrødet i ovnen på 190 grader i 5 minutter. Avkjøl.

2 gelatinplater
250 g mascarponeost
2 eggeplommer
2 ss portvin eller marsala
1 ss sitronsaft
2 eggehviter
75 g melis
Legg gelatinplatene i kaldt vann. Ha osten i en arbeidsbolle sammen
med eggeplommer, portvin og sitronsaft. Rør sammen til en jevn
masse. Stivpisk eggehvitene med melis til marengs og bland den
inn i ostekremen. Press ut vannet av gelatinplatene og ha de i en
kjele med 1 ss vann. Varm opp gelatinen til den smelter og holder
ca 50 grader. Hell en tynn stråle gelatin i mascarponekremen
under kraftig pisking. Sett til avkjøling i kjøleskapet.

MONTERING
500 gram jordbær
2 ss kakao

RABARBRAKRAFT

Legg et lag med sukkerbrød i en glassbolle og dynk det med
rabarbrakraft. Legg deretter noen skiver med jordbær, et lag
mascarponekrem og dryss over med kakao. Gjenta dette to ganger
og pynt toppen av bollen med halve jordbær. Sett kaldt og server
etter et par timer. Du kan også lage tiramisu i porsjonsglass.

Vask rabarbraen og kutt den i biter. Ha bitene i en kjele sammen med vann,
sukker, en delt og utskrapet vaniljestang og kanelstangen. Kok opp og la det
småkoke i 15 minutter. Sil kraften og sett den til avkjøling i kjøleskapet

DRIKKETIPS

250 g rabarbra
3 dl vann
½ dl sukker
½ vaniljestang
1 kanelstang
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En rosa musserende Moscato d’Asti fra Piemonte i Italia er
den perfekte match til denne friske varianten av tiramisu.
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Eneste kombinasjonsnesespray ved allergisk
1
rhinitt , effekt på både

NESE- og ØYEsymptomer
Signifikant mer effektiv
enn nasalt steroid alene2

2

Steroid
+
antihistamin

Utvalgt sikkerhetsinformasjon (basert på SPC godkjent av SLV: 07.10.2015)3
Indikasjoner: Symptomlindring ved moderat til alvorlig sesongrelatert og helårlig allergisk rhinitt hvis monoterapi med enten intranasalt antihistamin eller glukokortikoid ikke er tilstrekkelig.
Forsiktighetsregler og interaksjoner: Nøye overvåking av pasienter med synsforandringer eller med tidligere økt okulært trykk, glaukom og/eller katarakt.

C Dymista «Meda»
Lokalt antihistamin + kortikosteroid.

ATC-nr.: R01A D58

T NESESPRAY: Azelastinhydroklorid tilsv. azelastin 125 μg, flutikason- propionat 50 μg, dinatriumedetat, glyserol, mikrokrystallinsk cellulose, karmellosenatrium, polysorbat 80, benzalkoniumklorid, fenyletylalkohol, renset vann. Indikasjoner: Symptomlindring ved moderat til alvorlig sesongrelatert og helårlig allergisk rhinitt, hvis monoterapi med enten intranasalt antihistamin eller gluko- kortikoid ikke er tilstrekkelig. Dosering: Voksne og ungdom ≥12 år:
Regelmessig bruk er viktig for full terapeutisk effekt. Kontakt med øynene må unngås. En spray i hvert nesebor 2 ganger daglig (morgen og kveld). Behandlingsvarighet bør være i overensstemmelse med allergeneksponeringsperioden. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever- og nyrefunksjon: Data foreligger ikke. Barn <12 år: Anbefales ikke da sikkerhet og effekt ikke er fastslått. Eldre: Dosejustering er unødvendig. Administrering: Til nasal bruk.
Flasken bør ristes forsiktig før bruk i ca. 5 sekunder ved å vende den opp og ned. Før første gangs bruk må sprayen klargjøres ved å trykke pumpen ned og slippe 6 ganger. Er det >7 dager siden bruk, må den klargjøres på
nytt. Etter at nesen er pusset skal oppløsningen sprayes inn i hvert nesebor mens hodet bøyes fremover. Spraytuppen tørkes av og beskyttelseshetten settes på plass etter bruk. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for noen av
innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: Systemiske effekter av nasale kortikosteroider kan forekomme, særlig ved bruk i høye doser over lang tid. Mulige systemiske effekter kan omfatte Cushings syndrom, Cushinglignende trekk,
adrenal suppresjon, veksthemming hos barn og unge, katarakt, glaukom, og mer sjeldent, en rekke psykiske eller atferdsmessige effekter, som omfatter psykomotorisk hyperaktivitet, søvnforstyrrelser, angst, depresjon og aggresjon (særlig hos barn). Ved alvorlig leversykdom er det sannsynlig at systemisk eksponering for flutikasonpropionat er økt. Dette kan medføre høyere forekomst av systemiske bivirkninger og forsik- tighet bør utvises. Behandling med høyere doser enn anbefalt kan medføre klinisk signifikant adrenal suppresjon. Ved bruk av doser som er høyere enn anbefalt, bør det vurderes å bruke ytterligere systemiske kortikosteroider i perioder med stress eller
elektiv kirurgi. Det er rapportert veksthemming hos barn som får intranasale kortikosteroider i godkjente doser. Det anbefales at veksten hos ungdom overvåkes regelmessig. Ved hemmet vekst, skal dosereduksjon vurderes.
Nøye overvåkning er påkrevet hos pasienter med synsforandringer eller med tidligere økt okulært trykk, glaukom og/eller katarakt. Hvis det foreligger grunn til å tro at binyrefunksjonen er nedsatt, skal det utvises forsiktighet
ved overføring av pasienter fra systemisk steroidbehandling til Dymista. Hos pasienter med tuberkulose, enhver type ubehandlet infeksjon eller som nylig har gjennomgått kirurgisk inngrep, eller fått skade på nese eller munn,
skal mulige fordeler med behandling veies opp mot mulig risiko. Inneholder benzalkoniumklorid som kan forårsake irritasjon av neseslimhinnen og bronkospasmer. Interaksjoner: For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket
om relevante interaksjo- ner, se R01A D58+. Flutikasonpropionat: Det er rapportert klinisk signifikante interaksjoner ved samtidig bruk av ritonavir, med systemiske kortikosteroidbivirkninger som Cushings syndrom og binyrebarksuppresjon. Samtidig bruk med ritonavir skal derfor unngås, med mindre potensiell nytte oppveier risiko. Under normale omstendigheter er det lave plasmakonsentrasjoner av flutikasonpropionat etter intranasal dosering pga.
omfattende first pass-metabolisme og høy systemisk clearance via CYP 3A4 i tarm og lever. Klinisk signifikante interaksjoner er derfor lite sannsynlig. Det tilrådes forsiktighet ved samtidig administrering av en potent CYP
3A4-hemmer (f.eks. ketokonazol), pga. potensielt økt systemisk eksponering av flutikasonpropionat. Azelastinhydroklorid: Anbefalte nasale doser fører til svært lav systemisk eksponering. Det skal likevel utvises forsiktighet ved
samtidig bruk av sedativa, alkohol eller legemidler med virkning på sentralnervesystemet, da sedativ effekt kan øke. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Det er ingen eller begrenset data om bruk av azelastinhydroklorid og flutikasonpropionat hos gravide. Bør bare brukes under graviditet hvis potensiell fordel oppveier potensiell risiko for fosteret. Amming: Det er ukjent om nasalt administrert azelastinhydroklorid/metabolitter eller flutikasonpropionat/metabolitter utskilles i morsmelk. Bør bare brukes ved amming hvis potensiell fordel oppveier potensiell risiko for den nyfødte/spedbarnet. Fertilitet: Begrensede data. Bivirkninger: Svært vanlige (>1/10): Neseblod.
Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hodepine, dysgeusi (ubehagelig smak) og ubehagelig lukt. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Ubehag i nesen (inkl. neseirritasjon, stikking, kløe), nysing, nesetørrhet, hoste, tørr hals, halsirritasjon.
Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Munntørrhet. Svært sjeldne(<1/10 000): Hypersensitivitet, inkl. anafylaktiske reaksjoner, angioødem (hevelser i ansikt eller tunge og hudutslett), bronkospasme, svimmelhet, søvnighet, glaukom, økt
intraokulært trykk, katarakt, nasal septumperforasjon, slimhinneerosjon, kvalme, utslett, kløe, elveblest, fatigue (tretthet, utmattelse), svakhet. Systemiske effekter kan forekomme, særlig ved bruk i høye doser over lang tid. Det
er rapportert vekst- hemming hos barn som får nasale kortikosteroider. Det er mulig med veksthemming hos ungdom også. I sjeldne tilfeller er det observert osteoporose ved bruk av nasale kortikosteroider over lang tid. Overdosering/Forgiftning: Ved nasal administrering forventes det ikke overdoseringsreaksjoner. Symptomer: Administrering av høyere doser enn anbefalt over en lengre periode, kan føre til midlertidig binyrebarksuppresjon.Binyrebarkfunksjonen vil gjenopprettes i løpet av få dager, og kan kontrolleres ved å måle kortisol i plasma. Ved overdosering etter utilsiktet oralt inntak, kan det forventes forstyrrelser i sentralnervesystemet (inkl. sløvhet, forvirring,
koma, takykardi og hypotensjon), forårsaket av azelastinhydroklorid. Behandling: Symptomatisk. Avhengig av svelget mengde, anbefales mageskylling. Intet kjent antidot. Se Giftinformasjonens anbefalinger for azelastin R01A
C03 side d og flutikason: Glukokortikoider H02A B side d. Egenskaper: Klassifisering: H1-antagonist (azelastin) og kortikosteroid (flutikason). Virkningsmekanisme: Azelastinhydroklorid og flutikasonpropionat har forskjel- lige virkningsmekanismer og viser synergistiske effekter mhp. forbedring av allergisk rhinitt og symptomer på rhinokonjunktivitt. Flutikasonpropionat er et syntetisk trifluorinert kortikosteroid med svært høy affinitet til gluko- kortikoidreseptoren, og med potent antiinflammatorisk virkning. Azelastin har potent, langtidsvirkende antialler- gisk effekt, og har mastcellestabiliserende og antiinflammatoriske egenskaper. Hemmer syntese eller frigjøring av kjemiske
mediatorer kjent for å være involvert i tidlige og sene stadier av allergiske reaksjoner, f.eks. leukotrie- ner, histamin, plateaktiverende faktor (PAF) og serotonin. Lindring av nasale allergiske symptomer i løpet av 15 minutter.
Absorpsjon: Etter intranasal administrering av 2 doser i hvert nesebor, er gjennomsnittlig Cmax 194,5 ± 74,4 pg/ml for azelastin og 10,3 ± 3,9 pg/ml for flutikasonpropionat, og gjennomsnittlig AUC er 4217 ± 2618 pg/ ml pr. time
for azelastin og 97,7 ± 43,1 pg/ml pr. time for flutikason. Tmax etter en enkelt dose er 0,5 time for azelastin og 1 time for flutikason. Proteinbinding: Flutikasonpropionat: 91%. Azelastin: 80-90%. Fordeling: Flutikasonpropionat:
Distribusjonsvolum ca. 318 liter ved steady state. Azelastin: Stort distribusjonsvolum. Halveringstid: Flutikasonpropionat: Eliminasjonshastigheten for i.v. administrert flutikasonpropionat er lineær i dose- området 0,25-1 g, og karakteriseres ved høy plasmaclearance (Cl=1,1 liter/minutt). Maks. plasmakonsentrasjon reduseres med ca. 98% i løpet av 3-4 timer, og bare lave plasmakonsentrasjoner er forbundet med terminal halveringstid på 7,8 timer.
Azelastin: Ca. 20-25 timer for azelastin og ca. 45 timer for den aktive metabolitten. Metabolisme: Flutikasonpropionat elimineres hurtig fra systemisk sirkulasjon, hovedsakelig via CYP 3A4. Azelastin metaboliseres hovedsakelig
via CYP 3A4, 2D6 og 2C19. Utskillelse: Flutikasonpropionat: Hovedsakelig via gal- len. Azelastin: Utskillelse skjer hovedsakelig via feces. Refusjonsberettiget bruk: Symptomlindring ved moderat til alvorlig sesongrelatert og helårlig allergisk rhinitt hvis monoterapi med enten intranasalt antihistamin eller glukokortikoid ikke er tilstrekkelig. Refusjonskode: ICPC: R97, allergisk rhinitt. Vilkår nr.: –. ICD: J30, vasomotorisk og allergisk rhinitt. Vilkår nr.: –. Vilkår:
Ingen spesifisert. Pakninger og priser: 120 doser (glassflaske) kr 252,90, 3 x 120 doser (glassflaske) kr. 678,50.
Sist endret: 18.08.2015
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