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Helsereform og idétørke
O

m ikke lenge vil arbeidet med sykehusreformen markere sin 20-årsdag.
Dette bør ikke bli en anledning for høylytt feiring, snarere et gravøl.

S

å lenge jeg har jobbet med å skaffe meg en oversikt over det helsevesenet vi
har bygget opp, har få mennesker gjort større inntrykk på meg enn professor

I realiteten har den aldri gitt den ro og orden i helsevesenet man ønsket

Ole Berg. I denne utgaven av Legekunsten bidrar han nettopp til den nytenkningen

seg – med mer helse for hver krone. I stedet har den ført til en dramatisk

som vi trenger innen helsesektoren. Han begynner i realiteten med å stille

overbyråkratisering der løsningen på problemene som har oppstått hele tiden
har vært å tenke større enheter. De eneste som har kunnet sove bedre om natten
er økonomene – tallknuserne som er mer opptatt av at budsjettene skal gå i
balanse enn at Pasient-Norge blir stadig mer ubalansert. Samt stadig bedre
betalte sykehusdirektører som er besatt av tanken på å utvide sitt revir.

D

et fremstår nå som tydelig at det vi slapp løs i 2002 var en medisinsk
Frankenstein – et administrativt monster som etter hvert er i

ferd med å ta makten fra sine skapere. Vi har fått et helsevesen der

spørsmål ved to avgjørende faktorer: profesjonsutdannelsen og den administrative
organiseringen av pasientbehandlingen. Det er befriende å lytte til Berg når
han tar til orde for at vi skal kaste av oss det åket som RHF’ene representerer. I
stedet for mastodontiske enheter vil han ha effektive og spesialiserte sykehus
med oversiktlige forhold. Det er selve legerollen som er under lupen – en
overgang fra den allvitende og langtidsutdannede legen til spesialiserte
behandlere med kort, men smal bakgrunn. Slik jeg tolker ham ser han for seg
effektive klinikker der noe av utdannelsen finner sted innenfor egne vegger.

behandlingsapparatet bruker mer tid på administrasjon og rutineoppgaver
enn på pasienter. Vi har fått et helsevesen med uklare ansvarsforhold.
Vi har fått et helsevesen preget av en uttalt tillitssvikt mellom regionale

D

helseforetak og legene. Men verst av alt: Vi har fått et politisk Helse-Norge

stille store krav til samarbeide mellom autonome klinikker på en helt

som er ute av stand til å tenke nytt på det administrative området.

annen måte enn i dag. Slike tanker lar seg åpenbart kombinere med

D

nal-rapport.no
Kilde: www.kommu
en Bjørke)
(Foto: Magnus Knuts

to:
Kilde: ww.tv2.no (Fo

TV2)

ette er selvsagt å snu opp-ned på den lenge forankrede ideen om
sentraliserte, men akk så kostbare utdannelsesløp. Dessuten vil tanken

den forvaltningsmodellen som Legeforeningen tar til orde for - som en
et virker som om en av Norges best orienterte helseministre, Bent Høie, på
mange måter har resignert med tanke på å gjøre noe med dette systemet.

Høyre går ikke lenger eksplisitt inn for å legge ned RHF-ene slik KrF og FrP gjør.

erstatning for dagens foretaksmodell. Det vi trenger i dag er et helsevesen

n,
(Foto: Terje Pederse
Kilde: www.siste.no

ANB)

forankret i de nye regionene med et politisk lederskap som øverste nivå.

Partiprogrammets tidligere formulering er erstattet av at ”organiseringen av
helsetjenesten må gjennomgås”. Dette synliggjør den mangel på mot som preger
deler av vårt politiske miljø i møtet med superbyråkratiet i helsesektoren.

D

et er lett å se for seg at slike tanker vil møte motstand. Det er etter hvert
bygget opp et stort og mektig apparat i Helse-Norge som vil føle seg truet.

Men skal vi gi rom for å utløse nytenkning innen spesialisthelsetjenesten

A

rbeiderpartiet er på sin side opptatt av å fremme ”stabilitet rundt
organiseringen av sykehusene”, mens partner Senterpartiet også vil avvikle

synes det opplagt at dagens sykehusmodell må skrotes.

foretaksmodellen, på samme måte som SV. Venstre, på sin side, nøyer seg med å
ville ”reformere dagens sykehusstyrer og de regionale helseforetakene”, men det
ligger i kortene at også dette partiet vil ha en gjennomgang av dagens modell.

K

ort sagt: Skal man tolke flertallet av Stortingspartiene er det et tydelig
flertall for å gjennomføre en ny reform. I lys av Høies erfaringer fra

inneværende periode er jeg likevel i tvil om det kommer til å skje.
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Et lite tilbakeblikk
U

nder årsmøtet i PSL i slutten av august
skal det velges nytt styre og ny leder.

L

presentere en skryteliste over hva de har

ottelise Folge har lagt ned en utrettelig
innsats i disse årene for å fremme
avtalespesialistenes sak. Hun har
vært en, til tider sikkert plagsom og
pågående, vaktbikkje såvel overfor Høie
og andre helsepolitikere, som overfor
byråkrater i regionale helseforetak,
departement og direktorat.

utrettet, så sant de ikke er blitt sparket, da.

Det har vært en glede for meg å

Det betyr at tre perioder som leder for
foreningen er over for mitt vedkommende.
Avtroppende ledere pleier gjerne ved
avslutningen av sin ledergjerning å

K

astet er jeg ikke blitt, så det er jo
saktens noe å “skryte” av.

N

år det gjelder oppnådde resultater
er jeg mer usikker på hva jeg
egentlig har å trekke frem.
For meg har disse 6 årene vært mer
som en kontinuerlig prosess, der
oppgaver og utfordringer fortløpende
har fulgt på hverandre gjennom hele
perioden. Og det har vært nok av
saker å arbeide med hele veien.

P

å administrasjonskurset i 2012 hadde vi
besøk av daværende leder i Helse- og
Omsorgskomiteen på Stortinget, Bent Høie.
Han hadde store vyer for
avtalespesialistordningen.
Det skulle bli mange flere hjemler.
Ordningen skulle rustes opp. Køene
skulle bort. Alle visjonene ble klart
og tydelig nedfelt i Dokument 8
Året etter ble han helseminister. Det var tid
for å omsette visjoner til praktisk virkelighet.

P

arallelt med Høies inntreden som
toppleder i helsepolitikken skjedde
en milepæl i PSL´s historie. En sterk,
tydelig og dyktig redaktør overtok roret i
tidsskriftet Legekunsten. Bladet ble etter
hvert omgjort til medlemsblad for PSL.

samarbeide med Lottelise Folge gjennom

av RHF´ene som har nye planer klare.

I

HSØ foreligger det et utkast til ny plan,
som skal på høring i disse dager.

Her er dessverre fokuset like mye
på utfasing av spesialiteter fra
avtalespesialistordningen som på
økning av antall hjemler, og på

det er fortsatt uavklarte forhold rundt
økonomi og finansiering som hindrer
utbredelse av ordningen til å bli en allment
tilgjengelig del av spesialistutdanningen.

V

i har invitert Høie til å komme på
Administrasjonskurset vårt i år, slik at
vi kunne samle trådene tilbake til 2012.
Hvor var vi, hvor står vi? Dessverre

oppgaver som heller bør løses på

har han takket nei til invitasjonen.

dagsaktuelle saker som en klegg.

sykehuspoliklinikker enn i avtalepraksis.

Det var kanskje ikke annet å vente,

I de andre regionene er arbeidet med

så tett opp til Stortingsvalget.

H
D

planer knapt kommet i gang.

Men det kan kanskje også ligge

alle disse årene. Hun har fulgt opp alle

va skjedde så med Høie og
avtalespesialistordningen?

et første var initiativet til dialogprosess
mellom Departementet, Legeforeningen,
RHF´ene og Helsedirektoratet.
Denne pågikk i 2014 og 2015, og
endte opp med forhandlinger om ny
rammeavtale høsten 2015. Stridstemaer
i dialogprosessen var forslag om
innføring av tidsbegrensede hjemler som
hovedprinsipp, slutt på retten til salg av
praksis, slutt på senior-juniorordning,
fjerning av normaltariffen og overføring
av hele ordningen til ISF-finanisering.

R

esultatet av dialogprosessen og
rammavtaleforhandlingene ble
den rammeavtalen som gjelder i
dag, der de viktigste elementene i
ordningen ble videreført, heldigvis.
Grunnlaget for flere hjemler og utvidelse av
avtalespesialistordningen var lagt, trodde vi.

M

en RHF´ene ville noe annet.
Rammeavtalen inneholdt nemlig et

punkt om at det skulle lages nye regionale
planer for avtalepraksis. Dette ble benyttet
som et påskudd for ikke å utlyse nye
hjemler før nye planer er på plass. Og
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dette har tatt tid. Så fortsatt er det ingen

H

Det er i hvert fall tydelig at det er forskjell

I

minister der gjennomføringsevnen blir

Det har også vært svært givende og

U

tdanning av spesialister i avtalepraksis
er fortsatt kun på forsøksstadiet.
De forsøkene som er gjennomført,
har fungert godt faglig sett. Men

T

ilslutt vil jeg også takke ledere og
tillitsvalgte i de andre yrkesforeningene
for et godt samarbeidsklima,
ikke minst i tariffutvalget og i
forhandlingene om normaltariffen.

Sverre Dølvik

vingeklippet av sterke motkrefter.

er på plass. Men arbeidet med dem

R

eg takker for det privilegium det
har vært å ha ledet denne flotte
yrkesforeningen gjennom seks år.

med de beste intensjoner, og en

Hittil er det kun få slike avtaler som

ettighetstildeling og
vurderingskompetanse til
avtalespesialister er at annet viktig
punkt som rammeavtalen omfatter. Her
var det igangsatt et partssammensatt
arbeid mellom Legeforeningen og
Helsedirektoratet, som faktisk var
kommet langt. Men vinteren 2017 satte
e-helsedirektoratet foten ned for arbeidet
med dette inntil videre. Så den prosessen
ligger nå i en skuff i e-helsedirektoratet.

J

på å være en opposisjonspolitiker

F

er i ferd med å komme igang.

på ulike arenaer over hele landet.

andre grunner under,....?

øies gode intensjoner for avtale
spesialistordningen er med andre
ord hittil ikke satt ut i livet.
den nye rammeavtalen er samarbeid
og samarbeidsavtaler mellom HF og
avtalespesialister viet bred omtale. Og
partene utarbeidet mal og veileder til
arbeidet med å utforme slike avtaler.

som gjøre den viktige jobben for PSL

or min del har det uansett vært en lærerik
og utviklende tid, ikke minst å følge
de politiske prosessene på nært hold .
lærerikt å bli kjent med Legeforeningens
organisasjon og “indre liv”. Det
arbeider mange utrolig dyktige
mennesker i foreningen, som legger
ned et kjempearbeid for medlemmenes
interesser. Spesielt vil jeg rette en ekstr
takk til vårt sekretariat for utrettelig
innsats, massiv støtte og hjelp.

S

å må jeg takke alle som har sittet i PSL´s
styre gjennom disse årene. Det har vært
en udelt glede å jobbe sammen med dere.
En flott gjeng, som har blitt gode venner
gjennom tillitsarbeidet.En stor takk også
til alle lokaltillitsvalgte og SU-medlemmer
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PSL ÅRSMØTE

Kjære PSL-medlem!
Vi har gleden av å invitere til et spennende
administrasjonskurs på Hotell Bristol i Oslo
i slutten av august. Det har vært strålende
oppslutning om de to siste års kurs, og
evalueringene fra deltagerne i etterkant har vært
svært positive. Fagutvalget har satt sammen et
svært spennende program og vi tror at årets
møte blir minst like spennende og givende.
De siste årene har det vært stor oppmerksomhet
om avtalespesialistordningen. I 2015 ble det
framforhandlet en ny rammeavtale som la til rette
for en videreutvikling av avtalespesialistordningen.
I de to årene etter har det også blitt satt i gang
flere prosjekter som skal legge til rette for en
utvidelse av ordningen, herunder pilot for LIS
i avtalepraksis, rettighetstildeling, utvikling
av finansieringsordningen og revidering av
regionale planer i de regionale helseforetakene.
Til tross for stor politisk vilje er ikke disse
prosessene kommet i mål ennå. Og til høsten
er det valg. Det legges opp til en spennende
politisk debatt på onsdag der partier fra begge
sider i norsk politikk vil være representert.
Årets program har temaer som framtidens
helsetjenester, pasientsikkerhet, forholdet til
offentlig og privat helsetjeneste og variasjon i
helsetjenesten. I tillegg vil det være muligheter
for å tjene inn kursavgiften mange ganger
ved å lære mer om riktig takstbruk.
Derfor er det mitt håp at dere også i år prioriterer
å samles til kurs med interessant påfyll, nyttige
og konstruktive møter og diskusjoner i gruppevise
møter og PSLs time, slik at vi sammen kan meisle
ut veien videre i arbeidet med oppgavene som
ligger foran oss. Er du opptatt av takstsystemet
er gruppevise møter stedet der faggruppene får
diskutert innretningen på neste års takstkrav.
Lenke til påmelding: https://legeforeningen.
no/Community/kurskatalogen/
Kurs/coursenumber=31997
Til slutt vil jeg minne om at det i år er valgår. PSL
har svært mange dyktige tillitsvalgte og flere vil
komme til gjennom valgene som skal foretas. På
årsmøtet 31. august vil det både skje valg av nytt
styre, ny leder og valg til utvalgene. Valgkomiteen
har vært i sving lenge, og jeg fører meg trygg
på at vi får et sterkt og slagkraftig nytt styre.
Regner med å se deg på Bristol.
Ikke nøl med å melde deg på.

NYHETER/AK TUELT

PROGRAM 2017
PSLs ADMINISTRASJONSKURS
OG ÅRSMØTE
Torsdag 31. august 2017
12.00-13.30
Lunsj og registrering
13.30-13.50
Åpning ved Sverre Dølvik, PSLs leder
13.50-14.00
Hilsen fra Marit Hermansen, president i Legeforeningen
14.00 -14.45
Hva vil partiene med avtalespesialistordningen? Helsepolitisk
		
debatt. Det vil åpnes for spørsmål fra salen.
14.45-15.00
PAUSE
15.00-16.00
For mye, for lite eller akkurat passe. Uønsket variasjon i helsetjenesten
		
Rådgiver Ole-Anders Stensen, 		
		
Medisinsk Fagavdeling, Legeforeningen.
16.00-16.45
Offentlig og privat helsevesen – hva er den rette miksen?
		
Professor Jon Magnussen, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie,
		
NTNU.
16.45-17.00
PAUSE
17.00-18.00
Årsmøte
19.00		
Middag på Det gamle Raadhus
Fredag 1. september
09.00-10.30
Informasjonsplikt, pasientmedvirkning og usikkerhet. Hva kan
		
egentlig gå galt? Professor Pål Gulbrandsen, klinikk for helseforskning
		
og psykiatri, AHUS.
10.30-11.00
PAUSE
11.00-12.00
For mye eller for lite takster – begge deler er feil. Seniorrådgiver Torill
		
Nydal, Helfo og forhandlingsøkonom Pål Alm-Kruse, Legeforeningen.
12.00-13.30
LUNSJ
13.30-14.30
Fremtidens helsetjeneste og legerollen i teknologifrakk - hva skjer’a?
		
Professor Kari J. Kværner, Senterdirektør Oslo universitetssykehus
		
(Senter for fremtidig helse)
14.30-15.00
PAUSE
15.00-16.30
Gruppevise møter
16.30-18.00
PSLs time
20.00: 		
Årsmøtebankett på Bristol
Lørdag 2. september
09.30-10.30
Private helseforsikringer, anbudskonkurranser og kvalitetsvariasjoner
		
– data fra KUHR. Professor Terje Hagen, Avd. for helseledelse
		
og helseøkonomi, Institutt for helse og samfunn, UiO.
10.30-10.45
PAUSE
Lørdag 2. september forts.
10.45-11.30
Når pasienten kan lite norsk – språkbarrierer, kommunikasjon
		
og pasientsikkerhet.
		
Seksjonsleder Thor Indseth, Nasjonalt kompetansesenter for
		
migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI).

Avtroppende leder ønsker alle en god sommer!
Sverre Dølvik
Leder

8

Stand utenfor hovedsalen:Torsdag: Stand ved Legeforeningens
nettredaksjon med presentasjon av foreningens nettsider.
Fredag: Helfo er tilgjengelig for spørsmål.

Utkast til ny Handlingsplanen i Helse Sør-Øst:

PLANEN – EN STOR SKUFFELSE
FOR AVTALESPESIALISTENE
En økning av antall hjemler i avtalepraksis med en videreutvikling og utbygging av ordningen
er ikke hovedfokus i Helse Sør-Øst sitt forslag til handlingsplan slik helseministeren har ønsket
og forventet.
Tekst og foto: Lottelise Folge

I sin kommentar til Handlingsplanene

I utgangspunktet var det oppnevnt bare en

Slagside

skriver PSL at dokumentet er mer preget

representant fra avtalespesialistene, men

Avtalespesialistene mener også at forslaget til

av innspill om utfasing av spesialiteter

PSL fikk med en ekstra etter påtrykk fra

handlingsplan bærer mer preg av behovene

fra avtalespesialistordningen og forslag

Legeforeningen. Dette ser likevel ikke ut

til helseforetakene og ikke av hvordan

til oppgaver som arbeidsgruppen mener

til å gjort nevneverdig inntrykk når det

avtalespesialistordningen kan utvikles. De

bør kanaliseres til poliklinikker på

kommer til ideer og innspill. – Til tross

siste fire årene har avtalespesialistene gått

sykehusene, heller enn til avtalepraksis.

for at det har blitt fremført skriftlige og

og ventet på at oppdraget Bent Høie ga

I følge foreningen er handlingsplanen blottet
for de politiske føringene som er lagt fra
helseminister Bent Høie om avtalespesialistenes
rolle i den fremtidige spesialisthelsetjenesten.
PSL understreker i sin kommentar til
Handlingsplanen at intensjonen fra de
politiske myndighetene hele tiden har vært at
avtalespesialistordningen skal videreutvikles,
bygges ut, og at antall hjemler skal øke. Så
har ikke skjedd, mener PSL. Således bryter
Handlingsplanen slik den fremkommer, med
det overordnede prinsippet om en utvidelse av
avtalespesialistordningen. Forslagene i den nye
handlingsplanen er lagt frem av en gruppe på
15 medlemmer som siden i fjor høst har hatt tre
møter der handlingsplanen for Helse Sør-Øst
ble meislet ut. Mandatet for gruppens arbeid

”

Dokumentet er mer
preget av innspill
om utfasing av
spesialiteter, og
forslag til oppgaver
man mener bør
kanaliseres til
poliklinikker
på sykehusene,
heller enn til
avtalepraksis (PSL)

helseforetakene om økning av hjemler for
avtalespesialistene skulle realiseres. Så har
ennå ikke skjedd. I stedet mener altså PSL at
rapporten har tatt lite hensyn til innspillene fra
avtalespesialistene og er sterkt preget av en
representativ slagside der HFene dominerer.

Fjerner hele fagområder
Det er også andre forhold ved rapporten som
bryter med prinsippet om å utvide ordningen
som eksempelvis omfordeling av eksisterende
hjemler og anbefalinger om utfasing av
spesialiteter. Istedenfor å ta utgangspunkt i
oppdragsdokumentet fra Bent Høie , ser det
snarere ut som om formålet med planen er å
planlegge for en mest og best mulig utnyttelse
av de avtalespesialistene man allerede har , og

var å se på ”de regionale planene for utvikling

jobbe for å kunne omdisponere avtalehjemler

og fordeling av avtalepraksis i regionen”.

etter behov. – Utgangspunktet er derimot
at man har de avtalespesialistene man har,

Døve ører

muntlige innspill fra PSL-medlemmene i

og hovedregelen er at disse hjemlene skal

Arbeidsgruppen har hatt to representanter

arbeidsgruppen og fra Legeforeningen er det

videreføres. Er det behov for flere hjemler

fra avtalespesialistene; PSL-leder Sverre

lite av dette som gjenspeiler seg i forslaget til

innenfor ulike områder, må utgangspunktet

Dølvik og SU-representant Morten Andersen.

handlingsplan, skriver PSL i sin kommentar .

være at det opprettes nye hjemler. Det er
9
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oppdragsdokumentet fra Bent Høie , ser det

fra Bent Høie , ser det snarere ut som om

snarere ut som om formålet med planen er å

formålet med planen er å planlegge for

planlegge for en mest og best mulig utnyttelse

en mest og best mulig utnyttelse av de

av de avtalespesialistene man allerede har , og

avtalespesialistene man allerede har , og jobbe

jobbe for å kunne omdisponere avtalehjemler

for å kunne omdisponere avtalehjemler etter

etter behov. – Utgangspunktet er derimot

behov. – Utgangspunktet er derimot at man har

at man har de avtalespesialistene man har,

de avtalespesialistene man har, og hovedregelen

og hovedregelen er at disse hjemlene skal

er at disse hjemlene skal videreføres. Er det

videreføres. Er det behov for flere hjemler

behov for flere hjemler innenfor ulike områder,

innenfor ulike områder, må utgangspunktet

må utgangspunktet være at det opprettes nye

være at det opprettes nye hjemler. Det er

hjemler. Det er hjemmel i rammeavtalen for

hjemmel i rammeavtalen for i visse tilfeller

i visse tilfeller å omdisponere eksisterende

å omdisponere eksisterende hjemler. Vi

hjemler. Vi mener imidlertid at fokuset

mener imidlertid at fokuset på dette i planen

på dette i planen bidrar til at planen får

bidrar til at planen får begrenset verdi som et

begrenset verdi som et dokument som skal

dokument som skal legge til rette for utvikling

legge til rette for utvikling av ordningen,

av ordningen, skriver PSL i sin kommentar til

skriver PSL i sin kommentar til forslaget.

forslaget. utgangspunkt i oppdragsdokumentet

”

Det er akkurat som om sykehusene skal sitte
med en slags fordeling av pasienter, men
avtalespesialistene får jo mesteparten av
sine henvisningene fra fastlegen(S. Dølvik)
– Det er merkelig at det er så mye fokus på utfasing av spesialiteter, sier Sverre
Dølvik. Han mener at det er lite fremtidsrettet.

Utkast til ny Handlingsplanen i Helse Sør-Øst:

Direktør Geir Bøhler er en av hovedarkitektene bak forslaget til ny
handlingsplan.

PLANEN UNDERGRAVER RAMMEAVTALEN
– Helse Sør-Øst bruker Rammeavtalen som påskudd til å lage en regional plan, men
innfører regler i planen som går på tvers av intensjonen i avtalen, der forutsigbarhet for
avtalespesialistene også var en av del av ”dealen”.

UROLOGI OG GASTRO KAN BLI BLANT VINNERNE I
KAMPEN OM NYE HJEMLER FOR AVTALESPESIALISTER.
SYV SPESIALITETER FORESLÅS FJERNET
I forslaget til handlingsplan i Helse Sør-Øst antydes det en økning fra 9,9 årsverk til 20 i urologi.
På denne måten mener arbeidsgruppen at man får en jevnere dekningsgrad i regionen som
da vil variere fra 0,6 til 0,74 driftsavtaler per 100 000 innbyggere.

Samtidig foreslår man i planen at

på tall fra 2016, men det foreslåes at hjemlene

også at det kan se ut som om det kan bli behov

antallet driftsavtaler for spesialister i

legges til Telemark/Vestfold, Vestre Viken

for èn driftsavtale i Akershus og èn i Oslo.

fordøyelsessykdommer øker fra 10,5 til

Avtroppende PSL-leder er ikke veldig

Skeptisk fra begynnelsen

er det unødvendig med avtalespesialister. I

fornøyd med forslaget til Handlingsplan som

PSL-lederen sier at han allerede var skeptisk til

planen står det også at man skal se på hva

arbeidsgruppen i HSØ har lagt frem og som

mandatet som ble presentert for arbeidsgruppen,

som skal behandles på sykehus og hva som

i skrivende stund (7 juni) fremdeles ikke er

– som for øvrig ikke var noe arbeidsgruppe,

kan legges ut til avtalespesialistene. – Det er

sendt ut på høring. Sverre Dølvik mener at

men mer en lærer-elev situasjon der lederne sto

akkurat som om sykehusene skal sitte med

planen undergraver deler av Rammeavtalen, og

foran som i et klasserom og doserte til elevene

en slags fordeling: ”der tar vi den, så kan de

minner om at det i avtalen som ble undertegnet

som satt på pultene og rakk opp hånden.

(avtalespesialistene) få den”. Det er dessuten

dekningsgrad på 1.04. De 7 spesialitetene

i november 2015, ble vedtatt varige hjemler og

– Da det ble sånn, sa jeg tidlig i fra at dette

merkelig at de tenker sånn, mener Dølvik, for

som foreslås fjernet, eller faset ut, som det

rett til videre føring så sant det er behov for den.

ikke fungerte. Dølvik opplevde at innspillene

avtalespesialistene får jo mesteparten av sine

er formulert i Handlingsplanen er fysikalsk

fra avtalespesialistene (de var to av en gruppe

henvisningene fra fastlegen, understreker han.

medisin ( riktignok med et visst forbehold

I tillegg til rett til salg av praksis og inngåelse

21, 5 årsverk, Med andre en dobling fra
dagens situasjon. Dette er beregnet til å gi
en dekningsgrad på 0,7 driftsavtaler per
100 000 innbyggere. Østfold er ikke med
i beregningen her siden de allerede har en

Gynekologi og fødselshjelp
får ingen nye hjemler
de første årene, men
det antydes omfordeling
av driftsavtaler
internt i regionen.
(Handlingsplanen)

av junior/senior avtale. Men denne planen åpner

om de kommer til å bry seg om innvendingene

Dølvik undrer også over om Handlingsplanen

for en helt annen praktisering av avtalen, sier

som er kommet fra Legeforeningen/PSL.

kan implementeres med så dårlig tilbake

hjemmel i generell indremedisin er på
vei ut, spesialiteten taper terreng for mer
spissede indremedisinske tjenester. – Det
er vanskelig å få frem et godt datamateriale
innenfor en del indremedisinske fagområder,
som hjerte og lungemedisin, står det i
rapporten. Avtalespesialistene innenfor disse
henvisninger, og vi kan av tall fra NPR se på

og smerteleger. Nefrologi og hematologi

aktiviteten i avtalepraksis. I tillegg vil HF-

meldinger fra dem det gjelder. Om de

foreslås omgjort til andre fagområder

Østfold. Det understrekes i handlingsplanen at

ene måtte gjøre vurderinger om hvorvidt det

Smuler fra de rikes bord?

rett og slett tør å sette den ut i livet.

når spesialistene slutter i praksisen.

dette arbeidet må gjøres i tett samarbeid med

er tilstrekkelig kapasitet i dag innenfor eget

de lokale helseforetakene. Øyemedisin ser også

sykehusområde eller om det er behov for

ut til å bli tilgodesett med flere hjemler – etter

ytterligere kapasitet i form av etablering av nye
driftsavtaler for avtalespesialister (sitat slutt).

Han reagerer blant annet på formuleringer

Han har jo dessuten erfaring med

der planen sier at hvis man i et område har

forrige plan, som de jobbet med i to

Tett samarbeid

Dølvik og mener at det er lite fremtidsrettet.

tilstrekkelig med kapasitet på poliklinikken

år, men som endte opp i en skuff.

Hud er ”innafor” og det foreslås nye hjemler,

hvert. Det gjelder sykehusområdene Telemark,

men ikke noe antall ennå, man venter fremdeles

Vestfold og Innlandet. Arbeidsgruppen antyder

10

Indremedisin står også foran store endringer–

foreløpig kun med driftsavtaler i Oslo og

mye fokus på utfasing av spesialiteter, sier

i feil ende. – Det er jo merkelig at det er så

Dør ut…

fagområdene kan si noe om pågang og antall

på grunn av sterke innvendinger) ortopedi,

på 15) ikke ble hørt og nå er han usikker på

plastisk kirurgi, generell kirurgi, anestesi

Dølvik som mener at arbeidsgruppen begynte

”

og Akershus. Ønh står også på ja-listen, men

11
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”

Det Det er vanskelig
å få frem et godt
datamateriale innenfor
en del indremedisinske
fagområder, som
hjerte og lungemedisin
(Handlingsplanen)

Nevrologi kommer også ut på plussiden
med flere driftsavtaler i Oslo, Akershus
og Vestre Viken. Akershus er forslått fordi
arbeidsgruppen mener at en hjemmel i
Akershus vil kunne avlaste avtalespesialistene
i sykehusområdet Oslo. Gynekologi og
fødselshjelp derimot, kan ikke vente seg
noen nye hjemler de første årene, men

Betinget økning i
psykiatrien
Revmatologi er også en spesialitet som er
skjevt fordelt, men denne spesialiteten

det antydes at det kan være aktuelt og

”

Spesialitetene som
foreslås fjernet er fysikalsk
medisin (dette kan bli
omgjort) ortopedi, plastisk
kirurgi, generell kirurgi,
anestesi og smerteleger.
Nefrologi og hematologi
foreslås omgjort til
andre fagområder.

omfordele noen driftsavtaler internt i

NYHETER/AK TUELT

Pasientene ingen pressgruppe
Den erfarne ortopeden er fortvilet over at det
ikke blir en oppstandelse i Legeforeningen
sentralt og blant avtalespesialistene. Han
tror kollegene er livredde for å markere seg
og vise motstand, og pasientene er ingen
pressgruppe, men hvor er politikerne som
skal tenke på dem, spør Kase. Han mener
at politikerne er fullstendig overkjørt med
hensyn til hvilken retning utviklingen går.

regionen ”for å få til en bedre fordeling

er andre forhold som også kan bidra til bedre

og en harmonisering av tilbudet. ”

tilgjengelighet og et bedre pasienttilbud.

Også psykiatrien kan vente seg flere hjemler,

Når det gjelder barna er det det mest uavklarte

men arbeidsgruppen konkluderer med at

av alle områdene. Gruppen synes det er

Skjult agenda

Og hvem har spurt allmennlegene? Vi er jo
deres støttespillere, sier en engasjert ortoped.

forslåes videreført og sågar økt med

man også må vurdere hvordan man innenfor

vanskelig å vurdere behovet, og foreslår at

Trygve Kase sier han ikke klarer å fri seg

i først omgang en ny hjemmel.

dagens system og driftsavtaler kan se om det

spørsmålet tas opp i Regionalt Fagråd- barn.

fra tanken om at det ligger en politisk,

Dette er målet for arbeidsgruppen:
Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi.”

Tilbud om ortopedisk kirurgi i avtalepraksis foreslås fjernet:

”

Det ligger en politisk,
ikke-medisinsk strategi
bak forslaget til
HSØ. Noen lurer
noen her(T. Kase)

ikke-medisinsk strategi bak forslaget til HelseSør –Øst. Noen lurer noen her, mener han.
Helseministeren sier at man skal øke antall
hjemler med avtalespesialister, HSØ handler
helt motsatt. Lever vi i samme land, spør
Kase og legger til at man får assosiasjoner
til Politidirektoratet som handler autonomt
uavhengig av den politiske styringen.
Tøffe folk- svak minister, undrer Kase.

–Sykehusene henviser en rekke pasienter fra sin egen venteliste
til elektiv kirurgi i de private sykehusene, for å unngå fristbrudd.
Man behøver ikke være rakettforsker for å forstå at HFene har et
kapasitetsproblem i ortopedi, sier ortoped Trygve Kase.

PASIENTENE MISTER ET LAVTERSKELTILBUD
Ved å fase ut avtalespesialister i smertebehandling, vil pasienter med kroniske smerter miste
et lavterskeltilbud, mener smertelege.

”

DET HENVISES TIL FAGDIREKTØRER OG FAGGRUPPER
SOM UTTALER SEG. HVEM ER DE? INGEN HAR SPURT
OSS, SIER ORTOPED.

Mange hardt belastede
allmennleger mister
muligheten til å få rask
og effektiv rådgivning
og tilbakemelding
fra smertespesialist
(Tore H Fagerlund)

– Det er helt uforståelig at ortopedtilbudet i avtalepraksis foreslåes nedlagt. Vi går en tid i
møte der etterkrigskullene velter innover oss med betydelig økende behov for ortopedi, ikkekirurgisk og kirurgisk behandling, sier ortoped.

intervensjonell smertebehandling,
stimulasjonsanalgesi, mestringsstrategier
og kognitiv tilnærming. – Alt dette er
behandling som kan ivaretas i avtalepraksis
forutsatt at det er vilje til dette i HSØ, sier
Fagerlund som mener at det er spesielt
at utfasing forslås av Helse-Sør-Øst og
ikke av høyere helsemyndigheter.
Han er også bekymret for at det ved utfasing,

sykepleiere, nevrolog og anestesileger. – Et

nær fremtid med eldre og ”friskere” pasienter

Tore Hind Fagerlund, smertelege og

som første ble møtt med velvilje fra Helse

med relativt kompliserte brudd som vil

avtalespesialist på SMI- Smertemedisinsk

Sør-Øst. Etter hvert har han opplevd at de

Noe som også kan bety at investeringer

belaste sykehusene og som han mener vil

institutt i Oslo, forutsetter naturlig nok at

snarere er blitt motarbeidet, noe han mener er

gjort i avtalepraksis vil være tapt.

beslaglegge de ortopediske avdelingene

smerteproblematikken er relevant for kontakt

stikk i strid med føringene fra helseministeren.

Tore Hind Fagerlund minner også om at

fremover. – Fjerner HSØ ortopedene i

med spesialist når han uttaler seg. Det er

avtalepraksis, fjerner de også mulighetene for

enighet om at multidisiplinær tilnærming

Bred tilnærming

smertepasienter i avtalepraksis, mister

å kunne fase ut mindre komplisert ortopedi

er nødvendig, sier Fagerlund og legger til

Smertespesialisten mener at essensen i

også mange hardt belastede allmennleger

til avtalespesialistene, mener Kase.

at på hans institutt har man hatt samarbeid

smertebehandling etter nøye diagnostikk, vil

muligheten til å få rask og effektiv rådgivning

både med psykiater, fysioterapeut, psykolog,

omfatte farmakoterapibehandlingsprosedyrer/

og tilbakemelding fra smertespesialist.

–I tillegg er det jo ikke akkurat god medisin

Han er genuint bekymret over mangelen på

store smerter som må vente 2-3 uker før

å la disse pasientene vente i uker før de blir

evne til å se hvilke behov som vil komme i

de får akutt kirurgisk bruddbehandling på

behandlet for brudd, sier Kase oppgitt.

sykehus. Og årsaken er mangel på kirurgisk

Ledelsen ved HFene kjenner ikke hverdagen

kapasitet. Avtalespesialist i ortopedi Trygve

der ute, mener han og fortsetter: –Sykehusene

Kase, er svært opprørt over forslaget fra HSØ

henviser en rekke pasienter fra sin egen

om å ”fase ut” ortopedi. Han foreller om

venteliste til elektiv kirurgi i de private

pasienter som betaler fra egen lomme eller

sykehusene, for å unngå fristbrudd. Man

tar det på forsikringen fordi de ikke orker å

behøver ikke være rakettforsker for å forstå at

vente flere uker på behandling på sykehus.

HFene har et kapasitetsproblem i ortopedi.

12

slik det er formulert i Handlingsplanen, vil

– Multidisiplinær behandling kan ivaretas i avtalepraksis forutsatt
at det er vilje til dette i HSØ, sier Tore H Fagerlund.

– I dag kommer det pasienter til meg med

tilbud vi har forsøkt å styrke kontinuerlig og

muligheten for junior/senioravtale falle bort
for dem skal ”fases ut” på grunn av alder.

ved å legge ned behandlingstilbudet for

13
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FASTLEGER VIL HA FLERE
AVTALEPSYKIATERE – MEN
IKKE UTEN BETINGELSER
Det hersker ingen tvil om fastlegene ønsker flere og mer tilgjengelige avtalepsykiatere i HelseSør-Øst. I en undersøkelse som kartla ønskene fra PKO- lederne i denne helseregionen, sto
avtalespesialister i psykiatri øverst på listen. Dernest kom hudleger og nevrologer.

for barn og arbeidsforhold. Hastegrad bør være

pasienten ”overtas” av spesialist ? Fastlegene

Klare betingelser

med i henvisningen og fastlegene ønsker seg

er heller ikke helt fornøyd med den generelle

De er klare på at behovet for psykiatere er stort,

også at spesialisthelsetjenesten utfordres til å

tilgjengeligheten hos psykiaterne. De har ofte

men hvis det skal opprettes flere hjemler må

definere det som betegnes som obligatoriske

solopraksis og ingen til å ta telefonen når de

visse betingelser være oppfylt, mener de. Blant

nøkkelopplysninger som må fremkomme i en

sitter med pasientene. Dette mener fastlegene

annet må det psykiatriske behandlingstilbudet i

kan løses med femten til tretti minutters

regionen bli en bedre integrert del av regionens

telefontid daglig. Bedre kontakt ville det

sørge-for ansvar. – Derfor må Helse Sør-Øst

også bli hvis man hadde en høyere grad av

se nærmere på utfordringene ved DPSene og

samlokalisering med andre faggrupper i helsehus

hvordan de kan løses ved en konstruktiv bruk

eller legesenter, i følge fastlegene. En annen side

av avtalespesialistene, skriver fastlegene. Et

av kommunikasjonen mellom avtalespesialist

av forslagene fra dem er at både psykiatere og

og fastlege er psykiaternes plikt til øyeblikkelig

psykologer skal være forpliktet til å ta i mot

hjelp timer. De vil ha klargjort psykiaternes

pasienter fra Distrikts Psykiatriske Sentrene.

ø.hjelp ansvar og ser dette i sammenheng

Hvis dette ikke blir en realitet, er det i følge

med et bedre samarbeid og koordinering

fastlegene, nærmest bortkastet å opprette

mellom DPSene og avtalespesialistene.

flere hjemler for psykiatere i Helse Sør-Øst .

henvisning, gjerne i form av avkrysningsbokser.

Bedre kontakt med
avtalepsykiaterne
Kan epikriser underveis i behandlingsforløpet
være med på å korte behandlingstiden er
også et spørsmål fastlegene stiller- og kan det
være gunstig med en felles konsultasjon når

Tekst og foto: Lottelise Folge

Allerede på et møte i fjor høst utfordret direktør

HSØ-RHF, Jan Morten Engzelius har samlet

ventetider hos avtalespesialistene – og ikke minst

Geir Bøhler Praksiskonsulentordningen-

uttalelser og tall fra alle HFene i en oversikt

kvalitetssikre at ventetidene er oppdaterte. PKO-

PKO-nettverket til å vurdere behovet for nye

på 27 punkter. Der har de lokale PKO-lederne

miljøet i Østfold med PKO-leder Benny Adelved

avtalehjemler i Helse Sør-Øst. Undersøkelsen

uttalt seg om alt fra krav om et visst antall

i spissen har utviklet «Fastlegeportalen,» som

ble gjennomført ved årsskiftet blant PKO-

nye pasienter i uken hos psykiaterne via

er et web-basert kommunikasjonsverktøy

lederne i de åtte HFene, med Jan Morten

(manglende) tilgjengelighet, til opprettelse av

mellom spesialisthelsetjenesten og fastlegene.

Engzelius, leder for det regionale PKO-

henvisningsmottak med koordinerende funksjon

Verktøyet er under kontinuerlig utvikling og

nettverket i Helse Sør-Øst, som koordinator.
Og selv om det kom frem ønsker og
behov for både flere hudleger, nevrologer,
revmatologer og fysikalske medisinere , var
behovet for psykiatere en klar ”vinner”.

Ulike lokale ønsker
Men går man nærmere inn på behovene i

”

Fastlegene vil ha
femten til tretti
minutters telefontid
daglig hos psykiaterne

forbedring, og har også til hensikt å bedre
kvaliteten på henvisningene fra fastleger til
spesialisthelsetjenesten, skriver Jan Morten
Engzelius i en kommentar til Legekunsten.
Elektronisk henvisning og epikrise bør være et
minstekrav og hvis ikke dette er oppfylt, bør
hjemmelen frafalles. Fastlegene foreslår også at
organiseringen og driften av avtalespesialistene
til en viss grad legges innunder sykehusene. Ved

de ulike HF-områdene blir bildet noe mer
nyansert, selv om psykiatri står øverst på listen

– til avtalespesialistenes ø-hjelp ansvar.

at fastlegene kun henviser til helseforetaket,

i halvparten av de åtte opptaksområdene.

Fastlegene mener at avtalespesialister i

kan sykehusene deretter sette ut sine tjenester

Her er det behovet for spesialistgrupper som

psykiatri må være forpliktet til å ta i mot flere

etter hvor belastet de er. Dette krever en bedre

revmatologer, urologer og fysikalsk medisinere

pasienter fra DPSene og fastlegene. Bare når

kommunikasjon mellom avtalespesialistene

som topper listene. Behovet for øyeleger

det er en realitet, bør det komme flere hjemler

og sykehusene enn det som er tilfelle i dag. På

derimot, der ventelistene er lange mange steder,

for psykiatere, mener de. Og de er konkrete

denne måten mener fastlegene at ventetidene

er ikke høyt prioritert på listen over fastlegenes

når det gjelder inntak av pasienter. Hver

kan holdes på det de kaller et garantert nivå.

ønsker og ligger bare litt over tallene for ønh,

psykiater må ta inn minst to nye pasienter i

lungelege, pediater og kardiolog som alle er lave.

uken. Et system for oppdatering av ventetider

Krav til egne rekker

i et sentralt register er også et av forslagene

I oversikten fra fastlegene stiller de også krav til

(for eksempel i portalen Helsenorge.no.

seg selv om en skjerping av henvisningspraksis

Spesialrådgiver for Samhandling og

– Fastlegene har selv tatt initiativet til utvikling

innen psykisk helse. Det handler blant annet

Brukermedvirkning – Medisin og helsefag i

av verktøy for å bedre tilgjengeligheten på

om opplysninger som rusproblematikk, omsorg

Mer kontroll
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”

Fastlegeønsker: Etter psykiaterne er det behovet
for spesialistgrupper som revmatologer, urologer
og fysikalsk medisinere som topper listene (PKO).

Jan Morten Engzelius er spesialrådgiver for Samhandling og Brukermedvirkning – Medisin og helsefag i HSØ-RHF og leder det regionale
PKO-nettverket i HSØ.

”

Fastlegene mener
at avtalespesialister
i psykiatri må være
forpliktet til å ta i mot
flere pasienter fra
DPSene og fastlegene.
Først da bør det
komme flere hjemler
for psykiatere (PKO)

En samlet oversikt over ønskene fra PKO-lederne i de åtte sykehusområdene i Helse Sør-Øst.
15
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– MER ROM FOR TILBAKE‑
MELDINGER I AVTALEPRAKSIS
Med fire års erfaring fra kirurgen, 2 barn på 1 og 4 år og en doktorgrad i bagasjen, har LISkandidaten inntatt Moelv spesialistsenter. Hun begynte i mars i år og trives utmerket.
En av flere cystoskopier står på programmet til Inga Ekeberg
Schjerve – denne gangen en kvinne –og med god hjelp fra
helsesekretær Gro Asplin.

Inga Ekeberg Schjerve (35) har også rukket å få med seg en
doktorgrad i klinisk medisin med temaet oksygenopptak under trening : – Exercise-induced improvement of maximal oxygen uptake
and endothelial function in obese and overweight individuals are
dependent on exercise-intensity.

kan bety at du funker, fortsetter hun, men slår

hun. For henne betyr det at hun får respons

samtidig fast at konkret tilbakemelding og

underveis på sine vurderinger der hun litt i tvil.

til og med litt ros, heller ikke er å forakte.

Det er mye god ”hands-on”- informasjon som

Det er det mer rom for i avtalepraksis.

formidles gjennom en arbeidsdag, legger hun til.

Turnus-LIS

50 versus 70

Som fjerde LIS hos urolog Morten Andersen,

I hennes miljø er det ingen generell skepsis

har Ekeberg Schjerve som del av en LIS-

til avtalespesialister. – Vi trenger dem

turnus nesten kommet halvveis i sitt opphold

jo, sier hun og legger til at de utfører en

i avtalepraksis. Det bar nesten rett dit etter

mengde polikliniske utredninger man ikke

endt svangerskapspermisjon og hun var en

ville ha kapasitet til å ta på sykehuset.

smule skeptisk, for lengselen etter ”manesjen”

har en har tanke om at de få minuttene – det

lyse ut en junior/seniorstilling.

slingringsmonnet man har ekstra i avtalepraksis,

Hun kunne godt tenkt seg den jobben. –

er gull verdt. – Det betyr at pasientene får

Men dessverre er jeg ikke ferdig ennå og

et ansikt – hun får bedre tid til å vurdere

jeg mangler så mye kunnskap, sier hun, og

dem og de blir litt mer enn ”bare” urinveier.

hun får det til å høres ut som en glede og

Hun har dessuten en sterk følelse av dette

en forventing og ikke en som en mangel.

resulterer i enda mer fornøyde pasienter.

–IKKE ALLE ER RIGGA
En viss porsjon idealisme, faglig ansvarsfølelse og et ønske om å bidra, er viktige egenskaper
hvis du vurderer å ta inn en LIS i praksisen din.
kan være vanskelig å få nok avtalespesialister

skriver Andersen i et brev til Helse Sør-Øst. Han

i tillegg må du ikke ha store økonomiske

til å ta inn LIS i praksis hvis det beviselig

foreslår at for å unngå et direkte økonomisk tap,

forventninger, sier LIS-veileder i avtalepraksis

medfører økonomiske tap av betydelig karakter.

kan man muligens kopiere en ordning lik den

– Morten er så integrert, sier hun spontant, ingen

Morten Andersen. Han har de siste ti årene

– Det er moro og inspirerende med LIS både for

man har for turnuskandidatene i kommunene,

på sykehuset var følbar – men valget var

ville finne på å dobbeltsjekke hans polikliniske

jobbet for LIS-utdannelse i avtalepraksis. Men

avtalespesialisten og for resten av personalet,

der man overfører en viss sum per kandidat.

ikke hennes siden hun sto for tur. Hun synes

konsultasjoner før de settes opp til operasjon.

ikke alle er ”rigga”, som han kaller det. Selv

hun har fått en optimal ordning; helgevakt

Her trengs det ikke noe mellomledd, sier hun.

er han godt i gang, men det koster – skjorta!

på sykehuset hver 5 helg- på den måten

Hun er slett ikke avvisende til en jobb som

Likevel er motivasjonen sterk. En følelse

holder hun seg ajour med det generelle bildet,

avtalespesialist og er enig i at ordninger som

og hver uke er hun med på de tverrfaglige

finnes noen steder med 50 % sykehus jobbing

av ansvar overfor sin egen spesialitet og

møtene mellom avtalepraksis og sykehuset.

og 50 i praksis kunne være en vei å gå. – Det

Sykehuset har også sin internundervisning

beste fra begge miljøer, tror hun, men kjenner

og hun tenker at det kanskje kunne være en

nok lusa på gangen og understreker smilende

ide å være med der, hvis det lar seg gjøre.

at da mener hun 50/50 og ikke 70/70!

Litt skrint med kolleger riktignok, men

fleksible over for en småbarnsmamma med

Hvorfor urolog?

sjefen veier opp for en god del med sin

relativt lang kjørevei og barnehagelevering

Som så mange ting i livet, var urologivalget litt

en bevissthet om at dette også er en del
av avtalespesialistenes sørge for-ansvar er
sterke drivkrefter. Urologen hadde en litt
snublende start – investerte for rundt 1 million
i utstyr i tillegg til lokaler og kontorhjelp
, men så uteble en LISene et helt år.

tilfeldig, men ikke kirurgien som fag, forteller

Poeng med pilot

Ekeberg Schjerve. Hun visste med en gang

Denne situasjonen avslørte mangler og svakheter

at indremedisin ikke var for henne. Men før

i avtalen med sykehuset – noe av det som

avhengig av avtalespesialisten for et vellykket

hun fikk anledning til virkelig å prøve det ut,

er det langt mellom tilbakemeldingene og

resultat. Begge må ville dette – da blir det

disputerte hun i klinisk medisin og fikk med

er poenget med en pilot – å finne ut av hva

det er nok litt sånn at fravær av kjeft kan

bra, mener Ekeberg Schjerve, som innrømmer

seg en doktorgrad før hun dro i turnus – på

være det samme som skryt, ler Inga uten

at hun nok stiller flere spørsmål til urolog

Hamar/Elverum og i Løten. Deretter ble

antydning til bitterhet og i samme åndedrag

Morten enn hun gjør på jobben, ikke minst

det generell kirurgi. At de fleste pasientene

som hun skryter uhemmet av arbeidsmiljøet

”for sikkerhets skyld” spørsmålene. Årsaken

hennes nå er menn, synes hun er veldig greit

på sykehuset. Mangelen på tilbakemelding

er nok at han er hakket mer tilgjengelig, mener

og understreker at selv om noen er skeptiske

Faglig dyktig, idealistisk og en flink veileder,

Et annet fokus

er blant karakteristikkene Inga Ekeberg

Et vellykket opphold i avtalepraksis er helt

Schjerve gir av Morten Andersen. – På sykehus

16

Snart skal hennes mentor i avtalepraksis

– Å like veiledningsrollen er også et ”must”

Dessuten er ledelsen på Spesialistsenteret

tilstedeværelse i dobbelt forstand.

til henne i starten- går det fort over. Og hun

som fungerer og hva som ikke er lurt og ta
konsekvensene av det, mener Andersen. Nå er
dette på plass, men hva økonomien angår, er det
fremdeles et tapsprosjekt. – Og det bør det ikke
være på sikt, mener han. Han er enig i at det

Lederduoen på Spesialistsenteret: Daglig leder, operasjonssykepleier og ektefelle Alice assisterer sin ”partner in arms” Morten Andersen
under et inngrep.

17
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HAR TAPT OVER 800 000 PÅ LIS

ET TAPSPROSJEKT – MEN EN GOD ORDNING

Etter å ha hatt LIS i tre perioder, hver på 6 måneder er det overført kr 1 956 338 fra
avtalespesialisten til helseforetaket i Hamar. I samme periode mottok avtalespesialist Morten
Andersen kr 1 140 000 i kompensasjon fra helseforetaket.

Myndighetenes tidligere frykt for at LIS i avtalepraksis skulle være en god inntektskilde for
avtalespesialistene er i alle fall helt ubegrunnet, sier hudspesialist.

Her er en oversikt over økonomien mellom avtalespesialisten og Helseforetak HF på Hamar
Etableringsutgifter for LIS betalt av AS						
(Ultralydutstyr, IKT, lokaler, bemanning)

kr. 992 304

Årlige løpende utgifter etter etablering betalt av AS				
Finanskostnader og nedskrivning av utstyr pr år AS 				
Beregnet nedskrivning av utstyr over 7 år.
Dette er utgifter i min praksis for å etablere/starte med LIS. Dekkes i sin helhet av AS.

kr. 137 180
kr. 100 000

LIS nr. 1 periode 15/3 til 15/9-2014,

LIS i avtalepraksis er ikke god butikk. Det er

har derfor bedt Cato Mørk om å være så konkret

Han forklarer at han først i år har fått oppgjør

erfaringen hudspesialist Cato Mørk på Skårer

som mulig når han beskriver hvordan de løser

fra Rikshospitalet/Oslo universitetssykehus

utenfor Oslo har gjort etter å ha hatt LISer i

den økonomiske delen av LIS-samarbeidet.

fordi det har vært store tekniske utfordringer
når det gjelder innsending av trygdeoppgjør.

sin praksis siden våren 2015. Samtidig er han

6 mnd.

Egenandeler								Kr 158727
Refusjoner								Kr 475223
Totalt									Kr 633951

overført fra AS til HF

Totalt									Kr 300000

overført fra HF til AS

soleklar på at han har stor tro på ordningen

”Sånn gjør vi det”

og at alle de gode tilbakemeldingene fra

Avtalen Mørk har med RH/OUS innebærer at

Tapsprosjekt- for hvem?

LISene er tilstrekkelig motivasjon for å

han får 880 000,-/år for LIS. Alle inntekter som

Men også Rikshospitalet går i minus

fortsette med ordningen. Hudspesialisten

LISene selv generer – egenandeler og refusjoner

økonomisk fordi LISene ikke genererer nok

beskriver samarbeidet med hudavdelingen på

går til Rikshospitalet/Oslo Universitetssykehus.

Rikshospitalet som svært godt og ordningen

Det har tatt lang tid og mye byråkratisk hodebry

er noe begge parter gjerne vil få til. Den

å få til det tekniske rundt at LIS-kandidaten

økonomiske delen er, og har vært kanskje den

sender inn refusjonene til HELFO, noe som

vanskeligste delen å bli enige om. Legekunsten

ikke kom på plass før sent på høsten 2016.

inntekter til å betale sin egen lønn med sosiale
utgifter pluss utgiftene til avtalespesialisten.
Samtidig tjener myndighetene penger på
at det ikke utbetales driftstilskudd til LIS.
Mørk antyder at utbetaling av driftstilskudd
kan være nødvendig for å katalysere
prosessen med å få flere LIS i praksis.
Mørk skriver til Legekunsten at det er vanskelig
å evaluere om han går i pluss eller minus med

Ingen LIS periode 16/9-2014 til 31/12-2015
15,5 mnd.
Ingen overføringer fra HF til AS i denne perioden.

ordningen. Han har ikke regnet på dette og tror
dessuten at det blir et umulig regnestykke.

Ingen gullgruve
Men èn ting er han helt sikker på :
Myndighetenes tidligere frykt for at LIS

LIS nr. 2 periode 1/1 til 30/6-2016

i praksis skulle være en god inntektskilde

Egenandeler								Kr 167890
Refusjoner								Kr 442612
Totalt									Kr 610502

Overført fra AS til HF

ubegrunnet. Det er en god del oppstartutgifter

Totalt									Kr 420000

Overført fra HF til AS

med å ha LIS i praksis pluss løpende utgifter

for avtalespesialistene er i alle fall helt

og Mørk mener derfor at det også er viktig
med en kontinuitet over tid for å gjøre driften

LIS nr 3 periode 1/9-2016 til 1/3-2017

forutsigbar. Å gå ut og inn av ordningen

Egenandeler								Kr 166529
Refusjoner								Kr 545356

blir vanskelig ikke minst med tanke på

Totalt									Kr 711885

Overført fra AS til HF

Totalt									Kr 420000

Overført fra HF til AS

ansettelser/oppsigelser av hjelpepersonell.
–Ha store lokaler med eget kontor til LIS, det
– Tilbakemeldingene fra LISene er tilstrekkelig motivasjon for å fortsette med ordningen, sier hudspesialist Cato Mørk på Skårer utenfor
Oslo. Her med sin første LIS Irene Johnsrud.

18

er helt nødvendig, råder Mørk som har fått
beskjed om at ordningen går frem til 2019.
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ØSTFOLD PÅ NORSK
TOPPEN I UTBETALING AV
SVANGERSKAPSPENGER
I 2016 fikk 849 kvinner utbetalt svangerskapspenger i Østfold. Jordmødre
misbruker ordningen, mener fastleger.
Tekst og foto: Lottelise Folge

På Østfold Legeforenings årsmøte tidligere i år
kom det frem at Østfold ligger på norsktoppen

til rette for den gravide slik loven krever.

Han mener at denne ordningen åpner for et
overforbruk av denne rettigheten og at det kan

når det gjelder utskriving av svangerskapspenger

Østfold på norsktoppen

med 849 utbetalinger i 2016. Til sammenligning

Det er mange fastleger som holder seg til

denne måten svekker sin plass i arbeidslivet–

ble det til sammen i Oslo OG Akershus

reglene og som forsøker å informere gravide

først ved et langt fravær i svangerskapet

utbetalt svangerskapspenger til 735 gravide
i fjor. Utbetaling av svangerskapspenger
er en ordning som går under radaren for
sykmelding, og som misbrukes av en del
jordmødre, mener fastleger i Østfold.

Undergraver legene
Leder i Østfold legeforening, spesialist i
indremedisin og fastlege Jens Lind-Larsen
mener at svangerskapspengeordningen byr på
en del utfordringer. Selv opplever han at hans
faglige autoritet som lege undervurderes og

”

– Jeg har sett
eksempler på at
jordmor møter opp
på arbeidsplassen
og legger frem hvor
god ordningen er
ikke minst fordi den
er kostnadsfri for
arbeidsgiver(fastlege
i Østfold)

– Jeg er nødt til å holde meg til rammeverket og det sier at hvis du
ikke har en arbeidssituasjon som er til skade for barnet, skal du ikke
ha svangerskapspenger, sier fastlege og spesialist i indremedisin Jens
Kristian Lind-Larsen.

– Dette innspillet er viktig- hvis så mange fastleger er opptatt av dette hvorfor har dere ikke løftet det frem, spurte høyrepolitiker og medlem av
helse- og omsorgskomiteen Tone Trøen, på årsmøte i Østfold Legeforening .– Det har vi, svarte salen unisont. Til venstre i bildet anestesiolog
Vidar Arnulf, daglig leder i Norsk Telemedisin, tidligere sjeflege i sykehuset Østfold og grunnlegger av forsikringsselskapet Vertikal helse. Til h.
sykehusdirektør Lars Erik Flatø.

få konsekvenser for en del kvinner som på

og deretter i permisjon for kanskje ikke
lenge etter å gå inn i et nytt svangerskap.

En faglig vurdering
– Det er viktig å gjøre korrekte vurderinger,
sier Lind-Larsen. Det er klart det er en

STILLER SPØRSMÅL VED ARBEIDSGIVERNE
Det må være grunn til å spørre hvordan arbeidsgivere, offentlig som private, arbeider for å
tilrettelegge for at gravide kan stå i jobb lengst mulig.

faglig diskusjon om hva som er skadelig for
fosteret. Hva hvis mor er stresset? Eller har
smerter? Det er åpenbart rom for skjønn,
men vi har et rammeverk å forholde oss til,
sier indremedisineren. Som et eksempel
nevner han at en spontanabort i første
svangerskap ikke nødvendigvis gir grunnlag

Det mener medlem i Helse og omsorgs

for å skrive ut svangerskapspenger for hele

komiteen Tone Wilhelmsen Trøen (H)

neste svangerskap. – Det kan like gjerne

. Hun er svært overasket over de høye

bidra til mer angst, mener Lind-Larsen.

tallene I Østfold som skiller seg betydelig

Larsen. Han har hatt gravide på sitt kontor som

Fastlegen er samtidig soleklar på at hvis en

ut fra resten av landet. – Her har jeg flere

han har forklart nøye hvorfor de ikke kvalifiserer

av ”hans” gravide kommer til han i 30. uke

spørsmål enn svar, er jeg redd, sier hun til

for svangerskapspenger, men som etterpå har

og sier at – nå orker jeg ikke mer – batteriet er

gått rett til jordmor og fått det innvilget.

flatt, da er han den første til å innvilge ”perm”.

Legekunsten, og mener det må være grunn

undermineres av enkelte jordmødre. Kriteriene
for svangerskapspenger er i utgangspunktet
ganske klare, men punktet psykososiale forhold
misbrukes av noen jordmødre, mener Lind–

En av tilhørere på møtet fortalte at han hadde

om hvilke muligheter og rettigheter som

Lind Larsen ser ikke bort fra muligheten for at

sett eksempler på at jordmor møter opp på

er, og prøver å finne ordninger, lage avtaler

arbeidslivet er blitt tøffere etter hvert, men da

arbeidsplassen og legger frem hvor god ordningen

og snakke med arbeidsgiver. Så drar de til

mener han at det er viktigere å bygge opp om

er ikke minst fordi den er kostnadsfri for

jordmor og får svangerskapspenger og

tilretteleggingsplikten til arbeidsgiver, enn at vi

arbeidsgiver, som opplever at han da heller ikke

ingen kan stoppe dem. De faller også ut av

får holdninger som nærmest automatisk fører til

trenger å anstrenge seg for å legge forholdene

sykmeldingsstatistikken, ifølge Lind Larsen.

et krav om svangerskapspenger når du blir gravid.
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til å spørre hvordan arbeidsgivere, offentlig
som private, arbeider for å tilrettelegge for at

– Jeg har flere spørsmål enn svar på hvorfor Østfold er på topp, sier
Wilhelmsen Trøen (H). Hun sitter i Helse og omsorgskomiteen .

Samarbeider de godt?
Kanskje er det også betimelig å spørre om
hvordan samarbeidet i svangerskapsomsorgen
er mellom fastlegene og jordmødrene, skriver
Trøen til Legekunsten. – Begge profesjonene
er viktige for gravide kvinner og godt
tverrfaglig samarbeid bidrar ofte til færre
sykemeldinger, mindre svangerskapspenger

gravide kan stå i jobb lengst mulig. Tallene

og at kvinner kan stå i jobb lenger. Når

kan jo tyde på at gravide i Østfold kanskje

Østfold skiller seg så sterkt ut sammenlignet

ikke får systematisk tilrettelegging og at

med andre fylker, kan det være grunn til å se

svangerskapspenger derfor brukes oftere enn

nærmere på årsakene til dette, avslutter Trøen.

i andre fylker, antyder Wilhelmsen Trøen.
21
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Lederguru Ole Berg:

HVA ER SVANGERSKAPSPENGER?

FREMTIDEN ER SMÅ
SPESIALISERTE KLINIKKER

Arbeidstilsynet har lagt til grunn fire kriterier som gir rett til denne ytelsen.
Et grunnleggende prinsipp er at mors arbeid er skadelig for fosteret, med andre
ord en fostervennlig ordning. Jobber mor i en utsatt stilling for eksempel med
stråling, støy eller kjemikaler som kan påvirke barnet kan hun ha rett til ytelsen.
Et fjerde kriterium er
psykososiale forhold som selvsagt vil åpne for mer skjønn enn de foregående
kriteriene.
Det er den gravide som fyller ut et skjema om kravet og tar det til arbeidsgiver
som har plikt til å finne alternative arbeidsoppgaver. Hvis det ikke er mulig, kan
den gravide får sykepenger.

Mange og oppstykkede spesialiteter på et sykehus betyr større sykehus som igjen betyr en
finere og mer prominent posisjon for direktøren. Det er de samme mekanismene som får
banker og industriselskaper til å vokse, men de klarer ikke å dokumentere bedre resultater.
– Dette må nok forklares ut ifra produsentens interesser, er påstanden fra lederguru Ole Berg.

Kommunikasjonssjef Britt Tunby i Nav-Østfold bekrefter at Østfold ligger på topp i landet
når det gjelder utbetaling av svangerskapspenger

Tekst og foto: Lottelise Folge

HAR FÅTT HENVENDELSER FRA BEKYMREDE FASTLEGER
NAV har mottatt henvendelser fra fastleger som er bekymret for utviklingen og omfanget av
svangerskapspenger i Østfold.
Det bekrefter informasjonssjef i NAV-

er gjort i disse sakene, opplyser Tunby og

til dette, skriver Tunby, men vi er kjent med at

Østfold Britt Tunby overfor Legekunsten.

understreker at NAV derfor skal legge legens

det er satt frem krav om svangerskapspenger

– Blir jordmors grunnlag for utskrivning av

eller jordmorens vurdering til grunn.

uten at arbeidsgiver har blitt kontaktet og gitt

svangerskapspenger noen gang kontrollert/

mulighet til å tilrettelegge på arbeidsplassen.

overprøvd? I følge Tunby skal NAV

Jordmødre i ny rolle?

ikke overprøve legens eller jordmorens

Fastlegene stiller også spørsmål hvorvidt

det gjelder hvorvidt plikten til omplassering

risikovurdering i det enkelte tilfellet.

plikten til omplassering eller tilrettelegging er

eller tilrettelegging er forsøkt. Også i denne

Vilkårene for dette er fastsatt i lover og

forsøkt av arbeidsgiver, og mente også at det

sammenhengen har ikke NAV faglig eller

forskrifter som ikke administreres av

hadde forekommet tilfeller der jordmødrene

juridisk kompetanse til å vurdere uttalelsen

NAV, skriver Britt Tunby i en mail til

”overtalte” arbeidsgiver til å erklære at de

om omplassering eller tilrettelegging

Legekunsten. – Vi har derfor ikke faglig

ikke kunne finne alternativer for den gravide

ikke er mulig, understreker hun.

eller juridisk kompetanse til å utføre kontroll

fordi de var den beste, enkleste – og billigste

av den medisinske risikovurderingen som

løsningen for begge parter.– NAV kjenner ikke

NAV har heller ingen kontrollfunksjon når

Professor i helseledelse Ole Berg, kjent fra den

i Canada som et eksempel på en bitteliten

– Mener du at vi går mot de små

såkalte ”Ole Bergskolen”, der mange norske

klinikk med fremragende resultater

klinikkene?– Ja, i mange henseender

helseledere har ”trådt sine barnesko” har ikke
mye til overs for måten sykehusene i Norge

”

utvikler seg. Han holdt en gnistrende foredrag

– Menneskenes
betydning i klinikken er
synkende (Ole Berg)

i Østfold legeforening tidligere i år der han
gikk gjennom lederutviklingen på norske
sykehus fra tidlig 1900-tall opp til vår tid. Og
det var nok mange som fikk noe å tenke på
etter professor Bergs visjoner om fremtidens
Helse-Norge, for mens størrelsen på norske
sykehus bare øker, vil Ole Berg i motsatt
retning– på mange områder. – Må ikke et
sykehus være av en viss størrelse for å ivareta
det faglige miljøet- hvor finner man balansen?

Ikke jo større jo bedre

på brokkoperasjoner som er de eneste
inngrepene de utfører. – Dette kan gjøres
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være av en viss størrelse for at det skal
fungere. Det finnes mange eksempler på små

Men blir det ikke litt for faglig ensformig
hvis man skal fokusere kun på få spesielle

på mange områder, mener Berg og tar

inngrep? Som bare brokk elle bare knær?

Oslo øyelegesenter som et eksempel der

– Vel, det blir det tilbudet de får og de vil bli

øyepasientene får tilbud om de fleste

utdannet til akkurat det formålet , sier Berg.

inngrep– like profesjonelt og langt mer
effektivt enn de gjør for eksempel på

Mer spesialisert= kortere
utdannelse

Ullevål. Slik professor Berg ser det, behøver

– Men det er klart at hvis du har gjennomført

OUS slett ikke ha alle tilbud. Han mener

medisinstudiet med turnus og til sammen brukt

det er en mengde medisinske områder

over 10-12 år på å bli ortoped, så er det ikke

”

–Mye av det legene
gjør i dag kan
overtas av såkalte
”nursepractioners”,
slik de har gjort i
USA (Ole Berg)

tilfredsstillende. – Medisinen har jo operert
med ideen om at jo mer spesialisert du er, jo
lengre utdannelse trenger du og jo mer begavet
må du være, legger han til med et smil. Mitt
poeng er det motsatte : At jo mer spesialisert
arbeid du utfører jo mindre utdannelse
trenger du. – Hvor lang vil det ta å utdanne en
ortoped? – Hvis man spesialiserer seg på 4
år- kutter ned videregående skole med et eller
to år, så kan du få dem ut tidlig i tyveårene- i

– Man kan ikke snakke om at sykehus må
Folketrygdens bestemmelser om svangerskapspenger, § 14-4 første ledd:
“En arbeidstaker har rett til svangerskapspenger dersom hun etter bestemmelser i lov eller forskrift blir pålagt å slutte i sitt arbeid fordi
hun er gravid, og det ikke er mulig å omplassere henne til annet høvelig arbeid i bedriften.”

gjør vi det, mener Berg.

motsetning til nå hvor mange er i førtiårene
som kan drives prosessbasert og som kan

klinikker som har fremragende resultater,

flytte ut i små enheter og driftes langt mer

svarer Berg. Han tar Shouldiceklinikken

effektivt og være like faglig kompetente .

før de er ferdige. Deler av medisinfaget som
sådan er på vei ut, mener Berg. Han mener
det er en enorm utfordring at det utdannes
så mange leger og han sier det kommer til
23
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å bli vanvittige overskudd- mangelen på

utdannelser for å mestre dette. Han snakker

i maskinene. Så menneskenes betydning i

turnusplasser blir etter hvert også prekær, slår

om dataprogrammer som vil ha all data om

klinikken, den er synkende , sier Berg.

han fast. Professoren er ikke fremmed for at

pasienten – kunnskap om prosedyrer, og

mange unge mennesker som hadde tro på en

evnen til å sortere dette, liggende klart .

medisinsk karriere kan komme til å ende opp
på Seven eleven eller som drosjesjåfører.

Prosessbasert – regler og
teknikk
–Sier du at man kommer til å få en helt ny
medisinerutdannelse?– Ja, på sikt vil den bli
betydelig redusert. Det er kunstig å bruke
mange år på å spesialisere seg for så å jobbe

”

– Jo mer spesialisert
arbeid du utfører jo
mindre utdannelse
trenger du(Ole Berg)

Allerede i endring
Professor Berg peker på myndighetene
som har fratatt legene og fakultetenes
rolle i utformingen av legerollen med
overtagelse av spesialistutdanningen og
diskusjonen om hvilke spesialiteter man
egentlig trenger. I USA hevdes det at

– Når du spør meg hva jeg har oppnådd etter seks år som leder, må svaret bli egentlig ingen
ting, sier Sverre Dølvik og ler godt. Han mener at akkurat det er verre for Bent Høie enn for
ham.
Tekst og foto: Lottelise Folge

helsepersonellet man nå utdanner ikke er
slik man vil ha dem og har behov for. – Nå

– Utdannelsen blir for dyr og mye av det

Høyspesialisert- med lav
utdannelse

legene gjør i dag kan overtas av såkalte

Ole Berg tror at med den farten den tekniske

”nursepractioners, slik de har gjort i USA.

utviklingen har vil vi se store forandringer

Men også andre grupper som radiografer og

innen ikke altfor tid. – Jeg er usikker på

bioingeniører og andre som driver spesialisert

om jeg får oppleve dette før jeg forlater

virksomhet kan overta noen av oppgavene,

arenaen, smiler han ertende, men hvis du

ifølge Berg. Han begrunner synspunktene

ser historisk på det, går det fryktelig fort.

sin med at store deler av den medisinske

– Det er også viktig å huske på, sier Berg at

mindre effektive. Det effektive er

behandlingen vil blir så teknifisert og

selv om det sitter mye god kunnskap i hodene

jo det som kan standardiseres mest

regelbasert at man ikke har behov for lange

på ekspertene- sitter det også en økede andel

mulig, avslutter professoren.

med et veldig lite og spesialisert område.

PSL-LEDER DET
UMULIGES KUNST?
vært både lærerik og morsom– en periode i
livet han på ingen måte ville vært foruten.

er det institusjoner som sier at de vil ha
dem mer skreddersydd for sine forhold og

Det muliges kunst

begynner selv å stå for utdannelsen – man

Sverre Dølvik har aldri engasjert seg aktivt i
politikk, men en av flere ting han har lært om
seg selv de siste årene, er at sannelig bor det et
lite politisk dyr der inne. Og han slapp det løs
som PSL-leder. Han har fått større tro på egne
ferdigheter og lært hvordan maktstrukturer
fungerer. Det er ingen tvil om at det har vært
god trening å skulle snakke i forsamlinger
med alle slags myndighetspersoner som alle
er eksperter på sine områder og å formulere
krav og behov som slår igjennom. – Jeg
har også lært at uansett om man snakker
med kong Salomo eller Jørgen Hattemaker
gjelder det bare å være seg selv, og man må
for all del ikke undervurdere betydningen
av å kunne inngå kompromisser – å kunne
se hva som er det muliges kunst, sier han.

får egne interne universiteter, forteller han.
Noen lidelser er spesielle og de kommer
til å fortsette og være preget av mer
intuitiv medisin og dermed være mye

”

– Det finnes mange
eksempler på
små klinikker som
har fremragende
resultater (Ole Berg)

Høies evige diamanter
– Vi har en årlig arbeidstur– der ledsagere er velkomne med. Der har ”pårørendegruppa” funnet seg godt til rette, forteller Sverre Dølvik
og ler hjertelig. Kona, Anne Sophie Fylling administrerer klinikken og assisterer ved operasjoner i tillegg til mye annet. Her er de to
fotografert under middagen på PSLs årsmøte i 2016.

Noen lidelser er spesielle og vil fortsette å være preget av mer intuitiv medisin og dermed være mye mindre effektive, sier professor Ole Berg.
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Så blir han alvorlig og forsikrer at de faktisk
har jobbet ganske bra de siste årene og at han
er stolt av det PSL og Legeforeningen fikk til
gjennom dialogprosessen og Rammeavtalen
som ble undertegnet i november 2015. – Men
hva med alt som ikke er i havn? LIS-avtaler,
rettighetsvurderinger, regionalplanen i Helse
Sør-Øst som opprinnelig skulle vært ferdig i
oktober 2016. Er det ikke tungt når til og med
saker som er vedtatt blir endret, utsatt eller

ignorert? – Egentlig er det et større problem
for Helseministeren, svarer Dølvik. Han
sitter slett ikke med følelsen av å ha jobbet i
motbakke. Snarere at han har fått forståelse
og gehør for sakene. Nei, sier Dølvik – det er
ikke enkeltmenneskene – det er systemet. Men
å definere det er verre. Og når følelsen oppstår
av ikke å ha oppnådd noe særlig gjennom seks
år, trøster han seg med at tiden som PSL-leder

Det har aldri vært så stort fokus på
avtalespesialistene noen gang som det har
vært de nesten fire årene Bent Høie har
styrt Helse–Norge. Og det er heller ingen
hemmelighet at Høie hadde sine klare
politiske mål med avtalespesialistene da de
blå/blå gikk til valg i 2013. Høies ”skjulte
diamanter” hadde all mulig grunn til å ha
store forventninger til sin nye rolle som en
mer profilert del av spesialisthelsetjenesten.
Og det har ikke manglet på vilje og gode
intensjoner fra alle kanter (nesten)- med møter
og avtaletekster. Konkrete resultater av alt
dette skorter det derimot på – enn så lenge.
Og det er kanskje noe av dette Sverre Dølvik
har i tankene når han spøkefullt bagatelliserer
25
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resultatene av egen innsats de siste årene.
Han beskriver byråkratiet som velmenende
– med flinke folk , men akk - så tungrodd. –
Å få omgjort resultater av alt man har gjort
av forberedende arbeid, i form av tale og
skrift, til konkrete handlinger er ikke lett,
sier Dølvik og mener det er utrolig vanskelig
å få gjennomført noe. – Det kan synes som
byråkratiet lever helt sitt eget liv, sier han.

”

En sjelden
verdifull person
(Erik Zadig
styremedlem)

Mer konkret

At mye har endret seg de siste femten årene,
er Dølvik sikker på. Det er slett ikke nytt
at avtalespesialistene defineres som en
viktig del av sørge for-ansvaret. Det har
lenge vært en del av rammeavtalen, – men
mest bare det, sier Dølvik , det var mer en
bestemmelse man ikke hadde noe forhold
til. Men dette har endret seg radikalt de siste
årene og aldri før har rettighetsvurderinger
og LIS-avtaler i avtalepraksis hatt så mye
fokus som nå. Riktignok har LIS-ordningen
vært debattert og forsøkt igangsatt i mange

”
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år, men ikke før i Dølviks periode ble
det bestemt at alle helseregioner skulle
ha piloter med LIS i avtalepraksis.

Han har noen ”leveregler for ”jobben”. Som

Over middagshøyden

av et fellesskap. Selvfølgelig er det lederen

Dølvik legger ikke skjul på at engasjementet
hans i PSL har tatt mye tid – for det har
ikke vært mange kvelder de siste årene
som har vært fullstendig fri for saker som
skal vurderes, innlegg som skal skrives
, telefoner som må tas eller besvares.
Men tanken på ikke lenger å være ”innafor
”gjør han ingen ting. Kanskje litt uvant i
starten – det innrømmer han, men han er
ikke typen som får abstinenser på grunn av
manglende rampelys – det har heller aldri
vært et motiv for engasjementet. Men vervet
som styremedlem i Akershus legeforening
han har fremdeles tenkt å beholde.
Så hva skal han ellers fylle all møtetiden
med nå ? Enda mer neser og ører? Ikke
vanskelig, det blir mer fritid og det er
jo ikke skadelig, ler han godmodig og
tror nok at kona vil sette pris på det.

For dem over middags
høyden?
Og dette med fritid kan være litt kilent skal
vi tro Dølvik, for samtidig som han mener at
det hadde vært bra med litt yngre krefter enn
ham selv i PSL, innser han at det er vanskelig
å kombinere tillitsvalgtarbeid, jobb, familie
og andre forpliktelser for den yngre garden.
Men han anbefaler jobben på det varmeste.
God stemning, godt vennskap og samhold har
gjort de åtte årene han til sammen har vært
i PSL-ledelsen til minnerike år også til tider
for hans ”sjef” og kone. – Vi har blant annet
en årlig arbeidstur- der ledsagere er velkomne
med. Der har ”pårørendegruppa” funnet seg
godt til rette, forteller han og ler hjertelig.

En skarp kniv i skuffen, men positiv, jovial, empatisk og
diplomatisk; en som er mild, men allikevel sterk i sin
overbevisning. En brobygger som får fram det beste
i andre. Framhever aldri seg selv, hardtarbeidende.
Man blir trygg i hans nærvær En mann med ryggrad,
det vi kaller hel ved! (Ana Soler, styremedlem)
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”

for eksempel at det er viktig å involvere
alle mest mulig slik at alle føler at de er del

Sverre er “primus inter pares”. Som møteleder
gir han rom for digresjoner og innspill utenom
agendaen, uten tap av fokus. Han er flink til å
delegere og selv ta ansvar. En varm humorist med
glimt i øyet. Sin beste venn og støttespiller har
han i sin Fie. (Arild Tandberg, styremedlem)

som må fronte og ta støyten, gå på de fleste
møtene og delta i alle arbeidsgruppene,
men backingen fra styret er svært viktig,

”

Sverre Dølvik
er humanistisk,
humoristisk og
helhetlig i stil og
innhold. Løfter
og ser andre.
(Sverre Sand,
nestleder i styret)

fastholder han. og avslutter med en aldri så

”

Inkluderende stil , lyttende og resultatorientert. En
kjernekar, hyggelig og interessant. Hans valg av viner
og menyer står i en klasse for seg, så også hans
livsledsager Fie. (Mikal Gjellan, styremedlem)

”

Sverre er kunnskapsrik, sosial og hyggelig. Han får
andre til å føle seg vel og betydningsfull.Det blir
ikke lett å erstatte han! (Kathe Aase, styremedlem)

liten påminnelse eller skal vi si pekefinger
til alle medlemmer- av PSL : Delta på
administrasjonskurs og årsmøte ! En appell
som er gjentatt over år og som har resultert
i stadig fremmøterekord som toppet seg på
årsmøte og administrasjonskurs i august 2016.

Regnskap og rådgivningstjenester
for leger og legespesialister

Vi er der for deg - ta kontakt

www.legeregnskap.no • Tlf: 71 52 97 00
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Situasjonen for øyepasienter i Innlandet

LITE HAR SKJEDD

LENGRE VENTELISTER ENN NØDVENDIG PÅ KATARAKT

En nyopprettet avtalehjemmel i øyesykdommer som ble lyst ut på Kongsvinger i 2015, men
som aldri ble besatt, ble i fjor omgjort til to 50% avtalehjemler knyttet til 50% stilling ved
øyeavdelingen SI Lillehammer. Det er i hovedsak forbedringen sykehuset Innlandet har
foretatt etter mange år med ubesatte legespesialiststillinger på SI Lillehammer.

I innlandet er ventelistene lenger enn de behøver å være, mener avtalespesialist som hadde
”brukt opp” kvoten sin allerede i april i år. Operasjonskapasiteten for kataraktpasienter er for
tiden for lavt i Innlandet, med for lange ventetider både på sykehus og hos avtalespesialistene.

Tekst og foto: Lottelise Folge

opplever at situasjonen er blitt noe bedre,
men fremdeles er det en overvekt av
øyespesialiststillinger som ikke er besatt på
Lillehammer sykehus. Så stor optimisme er er
det vanskelig å spore hos Eriksen. Fremdeles
er det flust med ledige sykehusstillinger i
Innlandet og fremdeles er ventelistene altfor
lange for mange pasienter. Noen må vente
opptil 1 år for å få time hos øyespesialist.

– En optikerrapport gir oss mye mer informasjon som gjør
det lettere for oss å prioritere, sier Signe Eriksen øyelege og
PSL-tillitsvalgt i Hedmark.

Og den delte hjemmelen på øyeavdelingen
på Lillehammer ble besatt, men gleden var
kortvarig. Øyespesialisten fra Tromsø gjestet
Lillehammer i under et år før han vendte nesen
hjemover. Den andre delte stillingen er fortsatt
besatt. Den ledige 50/50 stillingen er nå utlyst
på nytt med en aktuell søker, og det gjenstår

”

Avtalespesialistene i
Lillehammerområdet
opplever at
situasjonen er blitt
noe bedre(S. Eriksen)

å se om vedkommende begynner i stillingen.,
sier Signe Eriksen, PSL-representant og
avtalespesialist på Elverum,. Hun understreker
at avtalespesialistene i Lillehammerområdet
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”

Mange optikerne kan
mye øyemedisin og
mange er svært faglig
engasjerte (S. Eriksen)

Bedre utstyrt enn allmennlegene
Og lengden på ventelistene er noe av det som
bekymrer Signe Eriksen mest. Hun er redd
for pasienter med øyesykdommer der lange
ventelister kan resultere i varig og unødvendig
synstap. Dermed blir øyespesialistene særdeles
avhengig av gode henvisninger for å kunne
velge ut de sykeste pasientene først i en lang kø.
Og er henvisningene fra allmennlegen uklare,
ber hun rett og slett om at pasienten går til
optiker som har bedre utstyr og dermed bedre
forutsetninger for å gi gode henvisninger. – En
optikerrapport gir oss mye mer informasjon
som gjør det lettere for oss å prioritere, og
da hender det faktisk at vi omprioriterer når
vi mottar rapporten derfra , sier Eriksen.
Hun mener at dette er en grei arbeidsdeling
og konstaterer at mange optikerne kan

mye øyemedisin og mange er svært faglig
engasjerte. Gjennom å gi langt mer informasjon
enn allmennlegen kan og har muligheten til,
hjelper de oss med å prioritere, mener Eriksen.

Situasjonen på Elverum er
uforandret
På Elverum har det over tid vært en langt
bedre situasjon enn på Lillehammer med
seks overlegestillinger og 3 LIS, men der
er det nå to ledige stillinger– den ene fordi
avdelingsoverlegen har pensjonert seg. Han har
imidlertid tatt på seg ansvaret for opplæring
i kirurgi og jobber ellers litt som senior,
forteller Eriksen. Den andre ledige stillingen
på Elverum, regner man med blir besatt til
høsten. Hun uttrykker forsiktig optimisme i

”

Lange ventelister
kan resultere i varig
og unødvendig
synstap (S. Eriksen)
Køene hos avtalespesialistene
i øyesykdommer er lange. I
Innlandet venter noen pasienter
opp til et år på øyeoperasjon.

forhold til den kommende Handlingsplanen
for Helse Sør-Øst, som i skrivende stund
fremdeles er ute på høring, der hun håper på en
konstruktiv løsning for den svært langvarige
og fastlåste situasjonen for øyelegene og
dermed også for pasientene i Innlandet.

Avtalespesialist i Elverum, Signe Eriksen har
nå ventelister for kataraktoperasjon helt til
februar til neste år. Akkurat nå venter minst
90 pasienter på operasjon og uansett hvor
gjerne hun ville hjelpe dem, er lokket satt
på. Hun har for lengst fylt opp ledige timer
for 2017 , men har mulighet for å tilby flere
pasienter operasjon i 2017 ved utvidet kvote.
Årsaken til de lange køene hos Eriksen er blant
annet at hun var villig til å avlaste kolleger
i Oppland i fjor der operasjonskapasiteten
var redusert , og dermed økte presset på
avtalespesialistene. Som en følge av det
søkte hun om utvidet kataraktkvote i fjor,
men søknaden ble avslått. Det resulterte i
at ventetiden økte fra 6 til over 20 uker.

Avhengig av kontinuitet
Eriksen har vanligvis en operasjonsdag i uken
og med seg har hun flere medhjelper med
spesialkompetanse som hun lønner- og som
har behov for en viss forutsigbarhet. Hun har
søkt i år igjen om å få utvidet kvoten sin, men
venter fremdeles på svar etter to måneder.
Øyespesialisten uttrykker full forståelse
for kvotesystemet og fordelingen mellom
sykehus og avtalespesialister, men etterlyser
en viss fleksibilitet når uventede situasjoner
oppstår. Det er jo egentlig helt feil fokus, sier
hun litt oppgitt. – Slik det er nå er det legen
som får tildelt en kvote, men det er jo ikke
legen som burde være i sentrum her, det er da
pasienten det gjelder som skal tilbys best mulig
behandling raskest mulig, sier Signe Eriksen.
Og da må det være bedre å bruke tilgjengelige
resurser lokalt framfor å basere seg på
innleide vikarer ved sykehusavdelingene.

Allerede i 2007 gikk alle øyeleger i Innlandet – både sykehusleger og avtalespesialister
sammen inn for å samle øyefaget i en øyeavdeling for Innlandet.
På dette tidspunktet var det flere ledige hjemler på sykehuset på Lillehammer.
Den gangen mente man at en omorganisering til en øyeavdeling og flere hjemler for
avtalespesialister ville bidra til en faglig styrking av øyeavdelingen og bidra til flere søkere, og
gjøre den mindre sårbar – og dessuten mer kostnadseffektiv.
Bedre samarbeid
Planen ble godt mottatt i Helse-Sør-Øst. Torunn Janbu som da var president i Legeforeningen
mente at dette var en løsning som kunne prøves ut som en modell for et bedre samarbeid
mellom sykehus og avtalespesialister og anbefalte sykehuset å vurdere forslaget – som forøvrig
falt på stengrunn i administrasjonen på sykehuset Innlandet. Siden har situasjonen haltet videre
med en øyeavdeling på Lillehammer der en halv av 5 overlegestillinger har vært besatt og
presset på avtalespesialistene har vært unødvendig stort. Spesialistene har bekymret seg for
lang ventetid og for pasienter som kan ha sykdommer som gir varig og unødvendig synstap på.
Øyespesialist på Elverum, Signe Eriksen sa til Legekunsten at de gang på gang hadde meldt fra
om situasjonen men ingen skjedde.
”Tenk på et tall”
I 2015 kom det plutselig en ny hjemmel, uten at noen var blitt informert eller spurt om råd .
Heller ikke SU (Samarbeidsutvalget) i Innlandet var informert om saken. Hjemmelen var lagt til
Kongsvinger og fikk 2 søkere som begge trakk seg .
Ingen kunne forstå hvorfor hjemmelen ble lagt til dette området som slett ikke var et pressområde
og dessuten, ble det hevdet, ville det være en fordel både for den nye øyelegen og i tråd
med myndighetenes ønsker at man jobbet i et fellesskap- enten tverrfaglig eller flerpraksis for
øyespesialister. Det hadde vært og er fortsatt fullt mulig å legge en ny avtalehjemmel til et
eksisterende øyelegesenter i Innlandet.
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SKAL ØYELEGEN SPØRRE OM
PASIENTEN KJØRER BIL?

– KAN OPPSTÅ UENIGHET MED PASIENTEN
– Personlig synes jeg ikke det er ubehagelig, men jeg har opplevd at det kan oppstå
uenighet mellom pasienten og meg hvorvidt kravene er oppfylt. Da er det svært viktig med
dokumentasjon, sier avtalespesialist og leder i øyelegeforeningen Bente Haughom.

Hvilken rolle skal øyelegen ha når det blir oppdaget en øyelidelse hos pasienten som kanskje
ikke er forenlig med førerkort?

Her er noen av de viktigste
endringene i førekortveilederen for
øyeleger og optikere revidert 1 mai
2017:

Tekst og foto: Lottelise Folge

Kan skylde på loven?
Wankel innrømmer at hun noen ganger har blitt
litt sjokkert særlig når eldre pasienter, i det de
går ut av døren, nevner at de skal kjøre bil.
– Og så har jeg ikke tenkt tanken på at de er
bilførere en gang, sier hun og legger til at de

saken stiller seg annerledes hvis hun vet at
pasienten kjører bil eller forteller det selv
under konsultasjonen. – Hvis jeg da ikke tar
stilling i en slik situasjon, da gjør jeg ikke
jobben min, sier hun. Det å være oppsøkende
blir en annen sak, understreker hun.

kommer jo til meg fordi de har en sykdom

Øyelegene har stadig behandling og kontroller

og ikke på grunn av førerkortet. Hun er

av pasienter med kroniske øyelidelser- som

dessuten ikke helt sikker på i hvilken grad
hun som øyespesialist er forpliktet til å sjekke
om pasienten har førerkort eller ikke, og om

De fleste skjønner det

dette er noe man må ta stilling til når man

Hvorvidt øyelegen skal stille spørsmål

undersøker pasienten. Hun antyder at det ville

til pasienten om de kjører bil, er en

være lettere hvis det var lovpålagt. Da kunne

problemstilling man møter relativt ofte, i

vi ”skylde på ” loven , smiler Dons Wankel.
Spesialist i øyesykdommer Vibeke Dons Wankel opplever at
kontakten hun etablerer med pasienten er et tillitsforhold som til
tider kan være vanskelig å kombinere med ”førekortsjekk”.

følge Haughom. – Vår forpliktelse ligger i
å informere pasienten om hun ikke lenger

Tillitsforhold

oppfyller kravene til førerkort, forklarer

– Er det ikke en naturlig del av en

hun. Hennes erfaring er at de fleste pasienter

anamnese hos en øyelege å spørre

forstår dette og avstår fra bilkjøring når de får

om pasienten kjører bil?
Legekunsten stiller spørsmålet til flere
spesialister etter at Helsedirektoratet har
kommet med ny førekortveileder.– Mange

beskjed om at de ikke lenger fyller kravene.

– Nei, det er det ikke ,svarer øyelegen, det

Hun sier også at som regel erkjenner

er jo ikke derfor de kommer til oss. Det de

leger føler nok at det er ubehagelig å ta

ikke det å ha skylapper på ikke å sjekke

jobben med å ta førerkortet fra pasienter,

eller spørre om pasienten kjører når det er

sier spesialist i øyesykdommer Vibeke Dons

åpenbare grunner til det? Nei, sier Wankel,

Wankel. Hun har sammen med kollegaene

hun opplever at kontakten hun etablerer med

Grete Bondø og og Øystein Kalsnes

pasienten er et tillitsforhold som kan være

Jørstad, på oppdrag fra Øyelegeforeningen,

vanskelig å kombinere med ”førekortsjekk”.

kommet med innspill til Helsedirektoratet

2)Der det ved anamnese/klinisk
undersøkelse blir funnet at
automatisk perimetri er nødvendig
for å avgjøre om helsekravene til
synsfelt er oppfylt, skal det benyttes
binokulær Esterman.
Det skal ikke være noe synsfeltutfall
innenfor 20 grader sentralt for
førerkort 1 og 30 for førerkortgruppe
2. Dette gjelder også ved eventuelle
unntak og dispensasjoner. Det betyr
at de som har hemianopsi som
affiserer det sentrale synsfeltet, ikke
lenger vil få dispensasjon.
3)Plutselig nedsatt syn – dette punktet
er strengere enn tidligere:
Nylig konstatert betydelig reduksjon
av syn på ett øye. I førerkortgruppe 1
vil det ved en reduksjon av

For en fullstendig oversikt
sjekk førerkortveilederen på
www.helsedirektoratet.no og
førerkortforskriften på
www.lovdata.no

pasienten problemene som vil oppstå hvis

ønsker å få avklart er om de syke eller ikke
– ikke om de kvalifiserer for førerkort. – Er

Det kan oppstå uenighet mellom pasienten og meg hvorvidt
kravene er oppfylt. Da er det svært viktig med dokumentasjon, sier
avtalespesialist og leder i øyelegeforeningen Bente Haughom.

Synsfelt
1)Lege eller optiker skal bruke
Donders ved mistanke om
synsfeltutfall med begge øyne åpne.
Der anamnese, andre kliniske
undersøkelser eller annen
informasjon gir grunn til å anta at
det kan foreligge synsfeltutfall, skal
søker undersøkes av optiker (med
egnet utstyr) eller øyelege. Vurdering
av synsfeltet er særlig viktig for å
utelukke øyesykdom eller annen
sykdom som kan gi svekkelse av
synsfeltet

synsstyrken til mindre enn 0,1 på
det affiserte øyet, vanligvis være
behov for en tilvenning til endret
synsfunksjon.
For førerkortgruppe 2 og 3 vil
en reduksjon av synsstyrken til
mindre enn 0,3 på det affiserte
øyet, vanligvis måtte anses som en
betydelig reduksjon av synet. Her
sier reglene at helsekravet ikke
er innfridd før det har vært en
tilvenningsperiode på minst seks
måneder.
4)Nedsatt kontrastfølsomhet,
mørkesyn eller økt
blendingsfølsomhet. Dette blir i stor
grad en skjønnsvurdering vurdert på
bakgrunn av en samlet vurdering av
søkerens synsfunksjon.
Det er særlig ved økende alder og
ved progressiv øyesykdom at disse
synsfunksjonene kan affiseres.
Kontrastfølsomheten kan også
være svekket etter operasjon for
refraksjonsanomalier.

– Jeg ser ikke på meg selv som kontrollmyndighet, sier Thor
Egeberg, øyelege i Arendal. Han innrømmer at en kontrollsituasjon
som dette kan være vanskelig i forholdet mellom lege og pasient.
Likevel understreker han at når det er nødvendig, er han pliktig til
å rapportere videre.

de fortsetter å kjøre – ikke minst med
tanke på forsikring hvis noe skulle skje.

HAR MELDEPLIKT
Som lege, har du meldeplikt dersom en

Dersom helsesvikten varer mer enn

glaukompasienter og diabetikere. – Og det

pasient ikke fyller helsekravene.
Både leger, optikere, og psykologer skal

seks måneder skal , lege, optiker eller

Hun opplever at hun går utenom det som var

er ikke vanlig å ta synsfeltundersøkelser

i forbindelse med den oppdaterte

premisset for møtet og som pasienten ikke

på diabetikerne, sier Wankel og uttrykker

informere føreren dersom han ikke oppfyller

førerkortveilederen for kapittelet Syn.

har bedt om. Samtidig understreker hun at

en viss bekymring for at det kan være
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Divisjonsdirektør i Helsedirektoratet Svein Lie.

psykolog sende melding til fylkesmannen

kravene til å kjøre bil på sikker måte, sier

om at fylkesmannen skal vurdere å

divisjonsdirektør i Helsedirektoratet Svein Lie.

be politiet inndra førerkortet.
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ADMINISTRASJONSDAGEN FOR AVTALESPESIALISTENE:

HILDE CHRISTIANSEN: - EN FELLES
FORSTÅELSE MELLOM PARTENE
I nesten et år hadde RHFene og Legeforeningen ”dialog” om bruk avadministrasjonsdagen
for avtalespesialistene. Nå er saken løst og man har kommet frem til ”en forståelse mellom
partene”. I praksis betyr det at det meste blir som før.

fem dager i uken. Samtidig innrømmet Dølvik

– Mener du fremdeles at øyeblikkelig

at det er en omforent forståelse mellom

at det åpenbart var en utfordring hvis flere

hjelp er et viktig argument for dette?

partene hvordan dette skal forstås.

avtalespesialister i det samme område hadde

Det var bare ett av hensynene. Vi har

– Sist jeg skrev om saken uttalte PSL

administrasjonsdag samtidig. Han mente også

utvekslet våre synspunkter og holdning i

at RHFene har glemt bakgrunnen for

at hvis det var tilfellet, var dette et dårlig signal

møte med Legeforeningen og opplever at

hvorfor ordningen er slik den er.

det er en forståelse begge parter er enige i.

Er du enig i den påstanden?(legekunsten

med tanke på fronting av avtalespesialistene
som en del av sørge-for ansvaret.

Jeg forholder meg til dagens rammeavtale

er (i en for stor grad til å kunne aksepteres)

og den forrige rammeavtalen jeg ledet

en slags «fridag» for avtalespesialistene?

forhandlingene av. Jeg har ikke notert meg fra

Administrasjon av avtalepraksis er ikke fridag

disse forhandlingene at det har vært diskutert

(fritid), det er en del av den ordinære driften.

ulik forståelse av hvordan partene vurderer

Selv en mindre avtalehjemmel skal administreres

hva som er god drift av avtalepraksis.

og det ville fremstå som høyst underlig at god

– PSL mener at det er mer korrekt å forholde

administrasjon og planlegging av praksis er fritid.

seg til avtalespesialistenes aktivitetstall enn

– Sverre Dølvik har uttalt at det er det

hvordan de praktiserer administrasjonsdagen.

samme som å si at administrasjon ikke

Hva er din kommentar til det?
Normtallene er bare en del av forutsetningene for

Vi har hatt en god dialog med

er en del av jobben i avtalepraksis.
Hva er din kommentar til det?

legeforeningen og jeg opplever at vi har

Vi har i dialog med Legeforeningen

skal være en tilgjengelig ordning for pasientene

en felles forståelse mellom partene.

utvekslet synspunkter og jeg opplever

og andre samarbeidsparter avtalespesialistene har.

”Stille diplomati”
Siden siste kontakt mellom partene tidligere
i år, har det vært stille rundt saken. For
å få en avklaring på hvor saken står tok
Legekunsten derfor kontakt med Hilde

Tekst og foto: Lottelise Folge

sammen- forebyggende rett og slett, sa
hun den gangen. Og det kan synes som
om hun fikk helt rett. Avtalespesialistene
og deres bruk av administrasjonsdagen
ble tatt opp, diskutert og roet ned.

”

Det er viktig å huske
på historikken
bak avtalen om
administrasjonsdagen
for avtalespesialistene
(S. Dølvik)

Når enden er god…. Her er Hilde Christiansen og Sverre Dølvik på
møte i Legeforeningen. (administrasjonsdagen var ikke et tema her,
red.anm.)

Da saken om administrasjonsdagen kom på
dagsorden i fjor høst og Hilde Christiansen
uttalte til Legekunsten at 4-dagers uke
for avtalespesialistene aldri hadde vært
hensikten, var det mange spesialister som
lurte på hva som var i ferd med å skje.
Og på spørsmål fra Legekunsten om det
ikke lå et visst alvor bak saken når HSØ
valgte å ta saken opp med Legeforeningen,
svarte Hilde Christiansen :
– Sett fra mitt ståsted er det god avtaleforvaltning
at parter snakker sammen, det er situasjoner
som gjør at man bør ha en dialog for å
avklare avtaleforståelser. Da snakker man
32

Alltid ”noen” som
ødelegger?
Saken startet etter signaler fra SUene (samarbeidsutvalgene) om at noen
avtalespesialister tok seg fri på fredagene og
”reiste på hytta”. Dette reagerte direktør Hilde
Christiansen på, og hun uttalte at det er rimelig
å forvente at avtalespesialistene skal være
tilstede på kontoret alle dager i uken i tilfelle
øyeblikkelig hjelp eller andre situasjoner som kan
oppstå. Samtidig forsikret både SU-representant
Morten Andersen og direktør Christiansen at
saken som gjaldt ”feriefravær” bare omfattet
et fåtall avtalespesialister. Problemet var
likevel åpenbart stort nok til at man valgte
å lage en sak av det i stedet for å ta det opp
med de få avtalespesialistene dette (angivelig)
gjaldt. SU-representant Morten Andersen
uttalte diplomatisk at ”– det ikke var urimelig
at temaet ble tatt opp til diskusjon” og han

Christiansen og stilte følgende spørsmål:
oppfordret til dialog i ro og fred. Og det kan
se ut til at det er akkurat det som har skjedd.

Bakgrunn for egne
meninger
Hilde Christiansen, som på vegne av HSØ,
valgte å ta opp temaet med Legeforeningen
er ingen novise når det gjelder innsikt i
avtalespesialistordningen. Hun har tidligere
tatt del i forhandlinger om Rammeavtalen og
ledet siste runde som ble betegnet som svært
vellykket og som ble avsluttet vinteren 2015.
Hun har også fungert som kontaktperson
mellom helseforetakene og legene. Da saken
kom PSL for øret, lot ikke reaksjonene vente
på seg. Sverre Dølvik mente det hele måtte
bero på en misforståelse fra HSØs side,

”

Jeg opplever at
det er en omforent
forståelse mellom
partene hvordan
dette skal forstås
(H. Christiansen)

og at det var viktig å huske på historikken
bak avtalen om administrasjonsdagen for
avtalespesialistene. Utgangspunktet var at
regionene ønsket at avtalespesialistene skulle ha
en administrasjonsdag, men dette forslaget falt
fordi legene selv ville ha mulighet for å jobbe

utgave 4-2016) s.15
– Står du fremdeles ved at administrasjonsdagen

– Vil RHFene fortsatt insistere på
at avtalespesialistene skal være på
kontoret fem dager i uken?

Helse Sør-Øst har fremdeles ikke klart å få
til en eneste av de pilotene Høie har pålagt
dem. De to som allerede er der, har eksistert
i flere år og ble startet på frivillig basis.
Helseregionen har ikke oversikt over det
nøyaktige antall et samarbeidsavtaler
som er underskrevet, men i følge Geir
Bøhler er det fortsatt et lite antall. En viss
optimisme kan likevel spore i Bøhlers svar
til Legekunsten :– RHF er imidlertid kjent
med at flere samarbeidsavtaler er under
utarbeidelse og at både avtalespesialister
og helseforetak er opptatt av temaet. Helse
Sør-Øst har ansatt en egen medarbeider som
besøker sykehusene og skal være pådriver

for å få i stand samarbeidsavtaler mellom
foretakene og avtalespesialistene. I følge
Bøhler vil Helse Sør-Øst før sommeren
ha besøkt 7 av helseforetakene der tema i
møtene med fagdirektøren er samarbeid og
samarbeidsavtaler. Etter sommeren fortsetter
rundturen for Gro Vik Knudsen som skal
innom Sykehuset Telemark HF, Lovisenberg
diakonale sykehus og Diakonhjemmet
sykehus. – Vi vil i det videre følge opp
dette viktige arbeidet for å tilstrebe å være
pådrivere for å oppfylle kravet og ønsket om
et godt og konstruktivt samarbeid mellom
avtalespesialistene og helseforetakene,
skriver Geir Bøhler til Legekunsten.

drift i rammeavtalen. Avtalespesialistordningen

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

Når det gjelder samarbeidsavtaler

av LIS i avtalepraksis uendret. Det

er situasjonen derimot litt lysere.

betyr i klartekst at man ennå ikke

Utarbeidelsen av samarbeidsavtalene

klart å rekruttere til den ene LIS-

er kommet godt i gang i regionen og 3

piloten som er Helsedepartementets

av 4 HFer har startet etableringen av

minstekrav til denne regionen.

samarbeidsavtalen, melder rådgiver Linn

– GIR IKKE OPP PILOT FOR
RETTIGHETSVURDERING
Helse- og omsorgsdepartementet mener fortsatt at det skal gjennomføres pilotprosjekt på
rettighetsvurdering. Dette skal være avklart før sommerferien.

Hege Larsen. Finnmarkssykehuset HF har
Samarbeidsavtaler mellom
avtalespesialister og HFene

kommet lengst og er snart i mål med alle
samarbeidsavtalene i deres nedslagsfelt.

– Vi har ikke kommet i mål med å etablere

det er vanskelige prosesser og avklaringer/

LIS-utdanning hos avtalespesialist. For tiden

tilrettelegginger blant annet omkring ansvar,

er vi i samtaler med en avtalespesialist, men

økonomi og lokaler, sier Henrik A. Sandbu.

Rådgiver i Helse Nord Linn Hege Larsen

– Nei vi har ikke det, skriver Hans Kristian

– Dessverre strever vi fortsatt med å

Stenby i en mail til Legekunsten. De ber

få på plass LIS i avtalepraksis.

jevnlig om tilbakemelding fra foretakene

Arbeidet med inngåelse av samarbeidsavtaler

på fremdriften, men har ikke bedt om tall.

pågår i alle helseforetaksområdene.

– Det er jo foretakene som «styrer»

Plansjefen forteller at de hadde håpet på

dette sammen med foreningene og de

å ha alt på plass før ferien, men noe star

tar det litt gruppevis, svarer Stenby.

igjen til høsten. – Har dere noen tall på hvor

Han synes ikke det er rimelig å be

mange som har inngått samarbeidsavtaler?

foretakene om å telle opp.
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før sommerferien. Den 29. juni er det innkalt
til møte mellom helse- og omsorgsministeren,
Legeforeningen, Psykologforeningen, de
regionale Helseforetakene, Helsedirektoratet
og Direktoratet for e-helse.

Arbeidet med piloten har ikke kjørt seg fast, i følge statssekretær
Anne Grethe Erlandsen i HOD.

Henrik Andreas Sandbu er fagdirektør for helsefagavdelingen i
Helse Midt-Norge

Plansjef i Helse Vest Hans Kristian Stenby:

– Utredningsarbeidet avdekket flere forhold
som har gjort at pilotprosjektet enda ikke er
startet opp, men arbeidet har ikke kjørt seg
fast. Det skriver statssekretær Anne Grethe
Erlandsen i en mail til Legekunsten og
departementet satser på at dette blir avklart

Plansjef i Helse Vest Hans Kristian Stenby

BAKGRUNN FOR SAKEN:

ALT BLE ENDRET

E-HELSEDIREKTORATET

Siden 2014 har en arbeidsgruppe jobbet med
planlegging av en pilot i forbindelse med
rettighetsvurdering og fristfastsetting for
avtalespesialister i regi av Helsedirektoratet.
Gruppen jobbet, i følge de to deltagerne fra
PSL, bra, inntil i fjor høst da representanter
fra Helsedirektoratet og RHFene ble byttet
ut med folk fra det nye e-helsedirektoratet
dit også prosjektet ble flyttet. PSLerne
Sverre Sand og Mikal Gjellan opplevde
at alt arbeidet som var gjort, ble skrotet
og man tok ikke lenger hensyn til hva
arbeidsgruppen faktisk hadde kommet
frem til i arbeidet som allerede var utført
i løpet av de to årene som var gått.

Gamle diskusjoner ble som nye, var
kommentaren fra ønh-spesialist Gjellan.
I forrige utgave av Legekunsten uttalte
han at de blant annet hadde jobbet frem
konkrete forslag til hvordan piloten kunne
gjennomføres. Han var også av den klare
oppfatning at man hadde blitt enige om at
Helse Midt-Norge egnet seg godt som område
for gjennomføring av piloten både fordi
man kunne involvere alle avtalespesialistene
og profitere på et avansert teknologisk
miljø. De ble derfor meget overrasket
da representanter fra E-helsedirektoratet
uttalte at dette ”av ulike årsaker” var endret
og at piloten skulle gjennomføres blant
utvalgte spesialister i Oslo. Gjellan og Sand
mente at dette ville gjøre piloten liten og
sårbar og at det ville bli vanskelig å trekke
konklusjoner om hva som ikke fungerte.

SKAPTE URO
I fjor høst foreslo E-helsedirektoratet å
legge hele prosjektet på is av økonomiske
årsaker. De mente at kostnadene for en
pilot ville være så store at man først burde
avklare om avtalespesialistene faktisk skulle
ha rettighetskompetanse før man fortsatte
med piloten . Dette skapte igjen usikkerhet
blant avtalespesialistene; for var det ikke
bestemt at de skulle få rettighetskompetanse?
For både Legeforeningen, PSL og
deltagerne i arbeidsgruppen hadde
tolket dette som allerede bestemt og
at piloten skulle gjennomføres for å få
et så vellykket resultat som mulig når
rettighetsvurdering og fristfastsetting for
avtalespesialister skulle settes ut ut i praksis.
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Det fins et tilbud til voksne pasienter
med alvorlig refraktær eosinofil astma

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.

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

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.

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.
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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

-
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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.
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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-

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.

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.

TARGETED ANTI-IL-5 THERAPY
NOR/NLA/0002/17 Februar 2017

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.

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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PSYKIATRI:

FAGET GUD GLEMTE
Psykiatri er en medisinsk spesialitet, etablert i helsevesenet, finansiert over helsebudsjettet.
Tilsynelatende altså et fag på linje med indremedisin eller kirurgi. Men bare tilsynelatende.
I realiteten skiller faget seg på fundamentalt vis fra resten av medisinen.
Tekst: Marianne Mjaaland

av mange oppfattes som mer relevant for
psykiatrien. Eller «psykisk helsevern»,
som fagområdet nå formelt heter.
Navneskiftet er ikke tilfeldig semantikk. Det ble
formelt introdusert da Psykisk helsevernloven
av 1961 avløste Sindssygeloven av 1848
med et varsel om noe mer: psykologenes
inntog i fagfeltet. Fortsatt henger både
«psykiatrisk avdeling» og «distriktspsykiatrisk
senter» igjen - som et anakronistisk gufs
fra asyltiden? Mange psykologer oppfatter
det nok slik. For det er klart det foregår
en revirkamp mellom våre to profesjoner,
skjønt til hverdags stort sett i det stille.

Billedteknologien er ikke
nok

Marianne Mjaaland ga nylig ut boken ”Tvang og tvil – en innside beretning fra norsk psykiatri” en bok der Mjaaland skriver om sine erfaringer
som psykiater i flere institusjoner (både som LIS og som overlege). Boken har skapt mye diskusjon og debatter både i det psykiatriske fagmiljøet,
men også i aviser, radio og TV og sosiale medier. (Foto: Sturlason)

Ja, det kan være grunn til å spørre seg
om faget kan forsvare en tilhørighet
der overhodet. Eller om det vil?
«Tvang og tvil. En innsideberetning fra norsk
psykiatri» har vært en personlig og faglig
erkjennelsesreise i et myteomspunnet terreng
som fortsatt lever i spenn mellom asyltidens
skygger og håpet om psykoterapeutisk
frelse. Etter 20 år i somatikken skulle jeg
møte mitt nye fag med ydmykhet, oppheve
det descartianske skille mellom kropp og
sjel og støtte psykiatriske pasienters kamp
for medisinsk legitimitet av sine diagnoser.
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Men etter 15 år blir konklusjonen stadig
klarere: Psykiatri er annerledes-faget. Og
i medisinsk forstand: faget Gud glemte.

Revirkamp i det stille

Det skyldes ikke at psykologene har
forbigått oss psykiatere i antall. Eller at
høyskoleutdannede i DPSene er behandlere
på linje med psykiatere og psykologer,
utenkelig i spesialisthelsetjenesten ellers.
Heller ikke bare at fagets vitenskapsteoretiske
ramme er en annen: mens medisinen ellers er
forankret i naturvitenskapen, vil humaniora

Det ene faglige ytterpunktet er «biologisk
psykiatri». Fokus er naturvitenskapen, det
hjerneorganiske og psykofarmaka, støttet
av nevrobiologiens løfterike utvikling.
Med PetScan og fMRI glemmer vi at det
er endringer i blodstrøm og oksygenopptak
som flasher over lerretet, vi synes vi ser
sjelen blinke. Fagretningen domineres av
psykiatere, men også psykologer fascineres
av dette håndfaste, objektive. Og er det
rart? Ellers er jo faget flyt og subjektivitet
i alle ledd. Men billedteknologien er ikke i
nærheten av nytte hverken for diagnostikk
eller behandling. Forbindelseslinjene fra
hjernens funksjon til menneskets sinn
aner vi fortsatt bare omrisset av.

Et fag som spriker?

Det andre ytterpunktet er psykodynamikerne,
arvtagerne etter Freud. De dyrker det
subjektive til sin ytterste konsekvens og har
utviklet de mest fruktbare teoriene om «the
human mind». Her har det humanistiske

vitenskapssynet sitt mest solide grep. Den
kognitive adferdsterapi-tradisjonen befinner seg
et sted midt imellom, benytter seg pragmatisk
av naturvitenskapelige studier og måler gjerne
sin behandlingseffekt mot medikamenter.
Det mest presise man kan si om faget, er
kanskje at det spriker? En «bio-psykososial» modell, kalles det diplomatisk.

Et ferniss av naturvitenskap
Nå er heller ikke somatikkens forankring i
naturvitenskapen like solid som vi kanskje liker
å tro. Moderne medisin er mer enn 2500 års
legekunst med spor av skiftende kunnskapssyn,
erfaringsbasert kunnskap overført gjennom
vår mester-svenn-tradisjon, ispedd en dose
humanistisk tradisjon, med kun et lite ferniss

”

Forbindelseslinjene fra
hjernens funksjon til
menneskets sinn aner vi
fortsatt bare omrisset
av (M. Mjaaland).

naturvitenskap på toppen – omtrent 20% av den
totale kunnskapsbasen. Likevel eltet sammen
på en måte som oppleves integrert, fundamentet
står, og på sine premisser står det støtt.
I psykiatrien vakler selve fundamentet. For
fundamentet i medisinen er diagnosene. I
psykiatrien er diagnosene hverken reliable,
valide eller klinisk relevante. Ingen av dem
definerer noen «sykdom» i biologisk forstand,
med kjent sykdomsmekanisme, utløsende
årsak, prognose eller definert behandling. Dette
erkjenner selv Psykologforeningens fagsjef
Andreas Høstmælingen (Psykologtidsskriftet
2016). Diagnose-problemet hopper
han behendig over, refererer derimot
til Hippokrates oppfordring om å se
«pasienten bak diagnosen». Slik låner han
litt kledelig autoritet fra legekunstens far.

Uten diagnose– ingen
behandling

Men Hippokrates refererte jo til sin
egen tids kontekst. Da var diagnoser
kun en interessant sorteringsøvelse uten
behandlingsmessige konsekvenser. Resten
av medisinen er nå et helt annet sted:
Somatikkens diagnoser er kvintessensen

av biologisk håndfast sykdomsforståelse
og forskningsfundert behandling.
Også helsevesenet ellers skal møte «folk
som folk». Oppsøker du legevakten med et
benbrudd, ville du satt pris på å bli «sett».
Men først og fremst forvente at legen
oppdaget benbruddet, stilte en diagnose,
ga behandling. For slik er helsevesenet
organisert: uten diagnose, ingen behandling.
Heller ingen penger, hverken for sykehuset
eller pasienten, i form av sykemelding eller
ulike stønader. Uten diagnoser, heller ingen
forskning. Diagnosen er medisinens kjerne.

Alt skjedde i somatikken

Før opplysningstiden hørte galskapen inn under
kriminalomsorg, fattigvesen, moralfilosofer,
prester. Først fra 1800-tallet og etableringen
av asylene ble den overdratt til medisinen. På
den tiden var resten av medisinen på samme
nivå. Man beskrev sykdomsbilder, men kjente
ingen sykdomsmekanismer og hadde ingen
behandling. Men tidens tro på vitenskapens
utvikling var stor. Var det ikke bare rimelig
at også de gale skulle få ta del i samme
optimistiske utvikling? I hvert fall nyte godt av
sykepleiens humanistiske prinsipper. Og i løpet
av de siste drøyt hundre årene har vår moderne
medisin foldet seg ut, det ene mirakelet etter
det andre. Det vil si, i somatikken. Der skjedde
alt. I psykiatrien, ingenting. Når det nå også
stilles spørsmål ved nytten av psykofarmaka, er
det lite som står igjen av medisinsk relevans.

Forankring i humaniora

Det problematiseres ofte at psykiatri er
underforsket, det vi si, i naturvitenskapelig
forstand. Men med dagens diagnose-system
lar faget seg ganske enkelt ikke utforske
naturvitenskapelig. Studiene som er gjort
holder ikke mål. For psykiatrien er altså i
realiteten kampen om vitenskaps-forankringen
avgjort: naturvitenskapen, kan faget glemme.
Dette åpner for en solid forankring i humaniora,
til glede for mange psykologer (og enkelte
psykiatere) som for lengst har erkjent
diagnosesystemets utilstrekkelighet. De vil
ikke lenger nøye seg med å se «mennesket
bak diagnosen». Hvorfor skal man skygge
for med en diagnose uten mening, når det
er «mennesket» som trenger å bli sett?
Friheten til å finne sin egen vei
Utfordringen er pengene. Å avskrive
diagnosene er å melde seg ut av medisinen
og dermed av helsevesenet, kutte navlesnoren
som psykisk helsevern inntil nå har livnært

seg av. Ikke rart Psykologforeningen gjør sitt
beste for å tilsløre de psykiatriske diagnosenes
ubehjelpelighet. Ikke rart psykiatriske pasienter

”

I psykiatrien vakler
selve fundamentet.
For fundamentet
i medisinen er
diagnosene. I
psykiatrien er
diagnosene hverken
reliable, valide eller
klinisk relevante(M.
Mjaaland)

klamrer seg til sine diagnoser, der ligger både
legitimitet og trygdeytelser, mens forskere
trygler: Uten diagnoser går vi jo i blinde?
Men er dette et tilstrekkelig forsvar for
å bevare systemet slik det er? Det finnes
samfunnssektorer som lever utmerket
utenfor helsevesenet. Kanskje vi i stedet
skulle reetablere Descartes, erkjenne
vår skjøre kunnskapsbase, la hjerne
være hjerne og konsentrere oss om å
hjelpe de mange skadeskutte å hele sår
i sjel og sinn? Den som Gud glemmer,
får friheten til å finne sin egen vei.
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SKAMLØS ETIKK
Ære og skam er to ord som spiller en viktig rolle i mange kulturer. De lærde strides imidlertid om
disse ordenes dominans i enkelte samfunn er uttrykk for en verdiforståelse som befinner seg på
et førmoderne stadium sammenliknet med kulturer hvor begrepet skyld har en mer framtredende
plass, slik tilfelle er i deler av verden hvor kristendommen har hatt stor innflytelse.

FRA BIRKELUND TIL
PALMESTRAND
Klokken nærmet seg 18. 00, magisk termin for den svenske sykepleiersken som, omtrent som
Askepott i eventyret, nettopp på dette tidspunkt var ventet av sin (elektriker)prins.
Bilder: Einar Berle

Disse stridighetene er ikke tema for dagens
epistel. Tema er i stedet mangelen på
skamfølelse hos enkelte filosofer de siste
ukene om mennesker som er annerledes enn
dem selv. Stikkord er Downs syndrom. Filosof
og samfunnsdebattant Aksel Braanen Sterri

”

Om man vil overbevise noen
om at man moralsk sett
har rett, er det ikke nok
at argumentet er logisk
konsistent( JH Solbakk)

har i gjentatte ytringer hevdet at mennesker
med Downs ikke har noen plass i et moderne
samfunn, og det av to grunner; de er ikke
i stand til å leve et fullverdig liv, og de er
samfunns-økonomisk en byrde: «De som har
Downs, vil aldri kunne leve fullverdige liv,
uansett hvor mye vi som samfunn legger til
rette for det… En person med Downs syndrom
trenger hjelp og er en økonomisk belastning
for samfunnet» (Minerva 2.04, 2017). Vår
nærmeste nabo hjemme hadde en datter med
Downs. Hun bodde på institusjon, men kom
hjem til foreldrene på sommerferie hvert år.
Hun hadde en sterk forkjærlighet for min mor.
Hun var 15 år eldre enn meg, og jeg husker
spesielt en ettermiddag hun var på besøk. Hun
hadde dårlig språk, men hun var alltid blid
og glad. Jeg kan ikke ha vært mer enn 6 år
den ettermiddagen, og jeg husker at jeg ikke
klarte å ta øynene fra henne. Etter hvert la hun
merke til det og begynte å gråte. Aldri i mitt liv
har jeg følt meg mer skamfull, og den dagen
skjønte jeg at mennesker med Downs syndrom
kan ha evne til forståelse som transenderer
ethvert ytre, språklig hinder. Sterris uttalelser
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om at mennesker med Downs syndrom
ikke kan leve et ‘fullverdig liv’ avslører en
epistemologisk og moralsk blindhet som er
sjokkerende ureflektert. Men ytringsforbud
kan ikke være veien å gå for å søke å bøte
på dette. Det ville være å møte blindhet med
trangsyn. I et debattinnlegg i Aftenposten 28.04
følger filosofen Francesca Minerva opp Sterris
provokasjoner med retorisk å spørre: «Hvorfor
skal samfunnet forsvare, og til og med
finansiere, uttalelser som mange opplever som
sårende og fornærmende, som Aksel Braanen
Sterris utsagn om livskvaliteten til mennesker
med Downs syndrom, Ole Martin Moens
forsvar for aktiv dødshjelp for barn, og Charles
Murray, som nå er på besøk i Norge, [og
hans] forskning på IQ-forskjeller mellom svarte
og hvite?». Jeg er enig i hennes svar på et

”

Minerva og
Sterri behandler
sannhetsbegrepet i
vitenskapene på måter som
vitner om grunnleggende
mangel på kunnskap
om kompleksiteten i
vitenskapelige tolkninger
(JH Solbakk)

generelt plan - at sannhetssøken vanskelig kan
finne sted uten ytringsfrihet, men hennes forsøk
på konkretisering er både skamløs og latterlig,
og det av flere grunner. For det første fremstår
det som latterlig når hun nevner Sterri og seg
selv i samme åndedrag som Giordano Bruno,
Galileo Galilei, Johannes Kepler og Nikolaus
Kopernikus. Det vitner om en form for

selvforståelse de gamle grekerne kalte hybris.
For det andre behandler både Minerva og Sterri
sannhetsbegrepet i vitenskapene på måter som
vitner om grunnleggende mangel på kunnskap
om kompleksiteten i vitenskapelige tolkninger.
De er begge utvilsomt kompetente lesere av
moralfilosofiske tekster, men deres lesning
av vitenskapelige kunnskap de hevder å gjøre
bruk av i sin argumentasjon er slett, for å si
det forsiktig. Når man kombinerer skarpsindig
analytisk lesning av filosofiske tekster med
overfladisk og naiv lesning av vitenskapelig
litteratur får man en moderne variant av det
alkymistene drev med for hundrevis av år
siden. Men det blir ikke gull av det de koker
sammen nå heller. Det blir lite annet enn
kognitivt rør og sårede følelser. Og dette blir
ikke bedre av at de reduserer etikkens logikk til
matematikk. I matematikken er 2 pluss 2 alltid
4, 5 minus 2 alltid 3, selv i Trumpland. Men
i etikken er svarene henholdsvis 4 og 3 bare
i ideelle situasjoner. Om man vil overbevise
noen om at man moralsk sett har rett, er det
ikke nok at argumentet er logisk konsistent.
For overbevisning på moralens område har i
tillegg med historiske erfaringer, følelser og
intuisjoner å gjøre. Sterri og Minerva synes
fullstendig blinde overfor kanskje det mest
definerende ved alle mennesker: sårbarheten.
Det er en dimensjon den geniale filosofen,
matematikeren og naturforskeren Blaise Pascal
har formulert på følgende vis: «Mennesket er
bare et siv; det svakeste i naturen, men det er et
tenkende siv». Sterri og Minerva er skarpskårne
tenkere, men de synes å mangle klokskapen i
vær varsom-uttrykket: Det er ingen skam å snu.
Utsagn 1 – Sterris uttalelser om at
mennesker med Downs syndrom ikke
kan leve et ‘fullverdig liv’ avslører en
epistemologisk og moralsk blindhet
som er sjokkerende ureflektert.

Den sent ankomne pasient ville bare sjekke blodtrykket; det hadde
vært litt høyt før avreisen fra Miami. Det skulle bli en uforglemmelig
konsultasjon, forteller Einar Berle.

Det var derfor om å gjøre å komme seg raskt
ut av skipshospitalet, for dermed å kunne
møte presis til efterlengtet stevnemøte. Denne
sorti ble nu akutt truet av en pasient som
banket på hospitalets port, 30 sekunder før
stengetid; søsterlige drømmer truet med raskt
å falle i grus. Vi skulle stenge. Vi skulle i
alle fall ikke, her tilkaltes den underjordiske
konkurrent til himmelens hersker, ta inn
en pasient på tampen av hospitalsøkten.
Da kveldspasienten forsikret at han kun
kom for å få målt sitt blodtrykk, forlot den
sterkt opphissede pleiersken skipshospitalet:
Jeg kunne, ”var så god” , ta meg av
blodtrykksmålingen selv, uten assistanse.

Den sent ankomne pasient ville altså bare
sjekke blodtrykket; det hadde vært litt
høyt før avreisen fra Miami, og nu ville
han nyte et normotensivt cruise. Han
brettet opp skjorteermet for anleggelse av
blodtrykksmansjett. Armen så litt medtatt ut,
med solbrent og skrukket hud. På underarmen
kunne man skimte en falmet tallrekke.
Intet tatoveringsmesterverk; det så mer ut
som sifre markert med uskjønnskriftlig
penn. Det var, fikk jeg forklart, et”
krigsminnesmerke”, i sin tid, med makt og
tvang, brent inn i det som en gang var en
20 årings plettfrie, ungdommelige hud.

Pakk koffertene!

Han hadde, i 1940 årene, så vidt rukket å bli
utdannet blikkenslager og var på jakt efter
jobb. Han bodde fortsatt hjemme. En kveld et
banket det på døren. Uniformerte menn stormet
inn og ba familien pakke kofferter, ta med seg
verdigjenstander og møte opp på perrongen
ved den lokale jernbanestasjon. Formålet med
oppsamlingen på stasjonen var uklart. De som
nølte, ble tilskreket og tvunget til å forlate sine
hjem. Pliktskyldig og intetanende, dukket
hordene opp fra ulike strøk av byen. Alle ble
de stuet inn i kuvogner, uten sitteplasser, uten
vinduer. Ingen toaletter. En marerittstur, som
endte opp ved et stoppested, under navnet
Birkenau. Mens de fleste av de utmattede
togreisende raskt og effektivt ble ført bort for
å” dusje eller bli renset for lus”; en eufemisme
for forestående gasshenrettelse, ble den unge
blikkenslager tatt ut av dødsmarsjens rekker.

På fottur til Auschwitz
Armen så litt medtatt ut, med solbrent og skrukket hud. På underarmen kunne man skimte en falmet tallrekke
–Jeg var nysgjerrig efter å vite mer om tallrekken, men var litt usikker
på hvordan jeg skulle ordlegge meg. Men han forstod og begynte å
fortelle.

Som blikkenslager skulle han stå for
vedlikeholdet av arbeiderbrakkenes blikktak.
Dag ut, dag inn, i all slags vær satt han følgelig
på ulike tak, flikket og hamret. En dag så han

at en underordnet offiser konfiskerte maten
som var tiltenkt blikkenslagerens medfanger.
Efter at dagens økt på taket var over, klatret
han ned og hintet om mattyveriet til en han
mente var brakkeansvarlig. At en fange antydet
at en offiser urettmessig hadde tiltusket seg
fangemat, ble tatt ille opp, og det vanket ikke
flere matporsjoner den dagen. Neste dag, uten
frokost, ble han bedt om å ta med seg det han
måtte ha av mulig habengut og bli med på en
liten utflukt, en kort, forfriskende formiddagstur
til et reisemål kalt Auschwitz Han ble plassert
i femte rad, ytterst i rekken, på venstre flanke.
De trasket i vei. Det var vårlig vær, med
fuglelig kvitring og vinterdvaleoppvekket
flora. Mot utmarsjgruppen, med gevanter
flagrende i vinden, kom en skjørtkledd dame,
farende på sykkel. Enten var det horden,
eller det at veien var blokkert av marsjerende
gutter som skremte henne og gjorde henne
overveldet. Sykkeldamen mistet balansen i det
hun skulle passere utfluktstoget. Hun veltet og
ble liggende i grøften med sykkelen over seg.
Blikkenslageren var straks på pletten og ilte
til for å hjelpe den forulykkede. Tropplederen,
som også hadde sett sykkelveltet, brølte:Stopp, eller jeg skyter!”, og rettet geværet
mot blikkenslageren. Han, på sin side, skulle
til å returnere til sine turkamerater, da den nu
ikke lenger syklende dame ropte:– De kunne
bare våge å skyte! Ser De ikke hvem jeg er.
Jeg er fru Höss, (konen til kommandanten
av Auschwitz). Hun hyttet til gruppefører
og gjorde tegn til at han fikk se til å komme
seg videre. Hun skulle nok sørge for at denne
hjelperen, efter å ha fått sykkelen på hjul
igjen, kom tilbake til gruppen, slik at også
han kunne gå gjennom den arbeidsbefriende
porten i dødsleiren. Kolonnen fortsatte
derfor, på fru Höss anmodning, mot
Auschwitz, alt mens blikkenslageren la i
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Formålet med oppsamlingen var uklart. De som nølte, ble skreket til, pisket frem og tvunget til å forlate sine hjem. Pliktskyldigs og
intetanende, dukket hordene opp fra ulike strøk av byen. Alle ble de stuet inn i kuvogner, uten sitteplasser, uten vinduer, uten toaletter Det ble
en marerittstur, som endte opp ved et øde beliggende stoppested, Birkenau.

vei med sykkelfiksing. Efter justeringer og
flikkinger, kunne fru Höss sykle videre, men
først efter å ha instruert sin hjelper om å løpe
alt han var god for, i nordvestlig retning.

Jøde- jeg?

Og han løp og løp og løp og kom omsider
til en forlatt låve hvor han gjemte seg over
natten. Sove fikk han først efter at lyden av
trampende støvler og høylytte forbannelser
hadde stilnet hen. Nest dag og neste dag –
løping til det blodsmakelige. Underveis ble
han huset, hjulpet og gjemt av landsbybeboere
og kunne, da krigen endelig var slutt, komme
seg til Amerika. Her traff han efter noen tid
kvinnen som skulle bli hans hustru. Jøde hun
også, opprinnelig fra Syd-Tyskland. Hun hadde
vokst opp med 11 søsken, hos en pleiemor som
barneflokken bare kalte” Mutti”. Fru Mutti
var enslig og barnløs. Hun hadde, grunnet sin
manglende reproduksjonsevne, adoptert 12
barn, alle med ulik bakgrunn og opprinnelse.
Det som før Hitlers maktovertagelse hadde
vært en idyllisk og fredelig barndom, ble
brått forstyrret da det ble satt ut rykter om at
en i barneflokken var jøde. Ordet jøde hadde
aldri vært nevnt i 12 barns familien, dessuten
hadde ikke den utpekte piken fremstått som
utseendemessig forskjellig fra sine søsken.
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Siden ordet” jøde”, ikke hadde vært brukt,
hverken av Mutti eller noen av pikens
stesøsken, ante hun ikke hva begrepet innebar.
Det gjorde imidlertid tolvbarnsmoren som,
tross sterke protester fra barneflokken, fikk
skysset den utpekte av gårde til Amerika, hvor
hun, efter noen tid, traff sin tilkommende
mann, blikkenslageren fra Auschwitz!

Sirkelen sluttes

De giftet seg like efter krigen og slo seg
ned i Florida. Blikkenslageren, som på så
mirakuløs måte hadde unnsluppet ihjelgassing,
holdt en rekke foredrag om sin eventyrlige
flukt. Også pressen fikk tak i historien, og

blikkenslageren fikk førstesideoppslag i
media. Han ble også en ivrig medarbeider
ved det som skulle bli United States National
Holocaust Museum i Washington DC.
Skipshospitalet var forlengst stengt, det hadde
ikke vært noen øyeblikkelig hjelp den siste
timen og jeg hadde hatt det privilegium å
lytte til en utrolig beretning om to mennesker
som på mirakuløst vis og mot alle odds hadde
unnsluppet utrydningsleierens gasskammer.
Jeg hadde glemt å ta blodtrykket, om
blikkenslageren ikke hadde minnet meg på det.
Mange år efter denne helt spesielle
konsultasjonen ombord på mitt
favorittcruiseskip, var jeg i Washington DC,
sammen med en kollega. Vi var på kongress
utenfor byen og hadde bare en dag til rådighet
for å besøke Holocaustmuseet. Om museet
visste vi at det var gratis adgang, men ikke at
de hadde daglige kvoter. Ved ankomst ble vi
derfor høflig avvist: Dagens kvote var nådd.
De kunne ikke slippe inn flere. Men vi har
bare denne dagen til rådighet. Ingen bønn,
dagens kvote var full. Om jeg kunne snakke
med museumsdirektøren? Han var tilfeldigvis
tilstede og lurte på hvem i all verden det var
som hadde fått adgang til hans kontor. Berle
sa De? Jødisk navn det? Samme navn som den
kjente komiker Milton Berle! Jeg unnlot å si at
komikeren opprinnelig het Milton Berlin, og
hadde berlifisert navnets siste bokstaver. Jeg
lot stilltiende, min egen etnisitet, ambiguøst
henge i luften. Hvor jeg kom fra? Mitt
forehavende? Jeg tilkjennega at jeg for flere
år siden hadde truffet en jødisk blikkenslager,
som på mirakuløst vis hadde unnsluppet det
tredje rikets gassovner. Jaså, De kjenner altså
herr Rosenbaum? Utrolig historie, ikke sant.
Værsågod – her er to billetter til vårt museum.

Mange år efter denne helt spesielle konsultasjonen ombord på mitt favorittcruiseskip var jeg i Washington DC, sammen med en kollega. Vi var på
kongress utenfor byen og hadde bare en dag til rådighet for å besøke Holocaustmuseet.

NOK MAT
Det hadde alltid vært en slags regel at jeg som skipslege, ikke skulle bli for involvert med
skipets passagerer. Jeg hadde i alle år fulgt dette selvpålagte råd, med ett unntak.
Vi hadde seilt sammen i flere år. Da jeg
traff henne første gang var hennes alder et
ubestemmelig sted mellom 50 og 80 år. Som
enke efter en lege, var hun selv AAD – Also
A Doctor. Vi hadde mye å snakke om, det vil
si hun snakket mest. Hun syntes tydeligvis
det var stas å sitte ved skipslegens bord, for
hun booket alle sine cruise i henhold til min
turnus. Efter mange minnerike middager
ombord, med enken på min venstre side ved
Doctor´s Table, inviterte hun meg til sin
residens på Long Island, utenfor New York.
Hun bodde i en slags pensjonistlandsby med
alle fasiliteter, shopping senter til like, men
hun gikk sjelden eller aldri i butikken.

”Pretty in pink?”

Jeg hadde planlagt å besøke en utstilling på
Metropolitan Museum, og tenkte at dette
kunne kombineres med et besøk på Langøyen.
Om kvelden ble jeg bedt på Date med enken:
Hummer og champagne ved Sea Side, en
kulinarisk begivenhet i strandlige omgivelser.
Til min vertinnes store glede, foreslo jeg at
jeg til gjengjeld kunne invitere henne på lunch
på Metropolitan Museum dagen efter. Jeg var
medlem av museets venneforening og hadde
dermed adgang til Members Restaurant. Hva
med å ta toget? Vertinnen fnyste. Tog! Nei vi
tar min bil, du kan kjøre, jeg kjører sjelden, har
grå og grønne stær. Bilen var lyserød, utvendig
og innvendig. Jeg sank ned i førersetet. Det
var dekket av en lyserød sauepels, jeg sovnet

Bilen var en lyserød Cadillac , utvendig og innvendig.

nesten. Det var beregnet en times kjøretur til
New York. Det skulle gå greit, det var tross alt
fire spor i hver retning. Men det var ikke bare
skipslegen med passasjer som var på veien.
Den måtte pent deles med monstrøse trailere
og illsinte, illrøde Ferrarier. Men alle var like
for den køen som efterhvert dannet seg. Lorry,
sportsbil og lyserød Olsdmobille, alle stampet
og man rikket seg uhyre langsomt fremover.

Lykkelig er den med fryser

Efter fire timer i kø foreslo min venninne at det
var like greit å snu. Dra hjem igjen. Jeg kunne,
istedenfor The Metropolitan Museum, invitere
henne på Pancake House. Pannekakehuset?
Ja. Hun elsket simpelthen pannekaker og på
det pannekakehuset hun hadde utsett seg,

hel familie, til flere dager ville jeg tro. Det ble
da også meget igjen på de i utgangspunktet
overfylte tallerkener. Kunne jeg får en Doggy
Bag, lød det fra min vertinne. Doggy Bag?

Saving for a rainy day

Jeg hadde ikke sett snurten av en hund. Om
hun virkelig hadde en hund? Nei det hadde
hun ikke, men hun ville nå ha en pose til
den imaginære hunden allikevel. Jeg tok
igjen plass i det lyserøde førersetet, og dro
av gårde med vertinne og hundepose full
av pannekaker og French Toast. Da vi kom
hjem la jeg merke til at garagen var svær
for bare en bil, men jeg hadde ikke sett den
store hvite kisten langs langveggen. Min
lunchdate tok resolutt tak i hundeposen, åpnet
den enorme, hvite fryseboksen og forøkte å
stappe den nedi. Det var litt vrient å få ned

Vi banet oss vei til et ledig bord, jeg med en ”stack” pannekaker
nok til flere dager.

vanket det myriader av ulike smakstilsetninger.
Hun var dessuten stamgjest. Jeg var ikke
særlig sulten, så jeg bestilte en pannekake,
amerikansk størrelse. Nei, det går ikke replisert
den forklekledde damen bak disken. Du kan
bare bestille en stack. Stack? Ja tre i høyden.
Jeg forsøkte igjen å få antallet redusert, men
uten hell. Vi banet oss vei til et ledig bord, jeg
med en stack pannekaker, min vertinne med
en stack av French Toast. Det var mat for en

Min vertinne kom med en ”stack” av French Toast og ba etter hvert
om en ”doggybag.

posen; frysekisten bugnet av Doggy Bags i
alle utforminger og farver, og levnet liten plass
for nytt mattilskudd. Dette var min vertinnes
matlager. Jeg forstod først nu hvorfor hun
nesten aldri gikk i butikken for å handle.
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KYLLING PÅ GRILLEN
– SUNT OG GODT

FORBEREDELSE

Kyllingen kan marineres en dag før. Grønnsakene kan
kuttes dagen i forveien.Grilling og laging av stuet mais
må gjøres samme dag som maten skal serveres.
KREMET MAIS MED GRESSLØK
2 ss smør
1 løk
1 ss mel
2 dl melk
1 dl fløte
1 boks mais
1 ts salt
Kvernet hvit pepper
2 ss hakket gressløk

Grillsesongen er godt i gang og duften av svidde koteletter, grillpølser og dryppende fett
brer seg over hagegjerdene. Hvitt kjøtt som i kylling og kalkun,
er ikke av det mest brukte. Det burde det være.

Fres smør med finhakket løk i tre minutter så løken blir blank.
Tilsett mel og bland godt. Spe med melk til en hvit saus og rør
godt slik at alle melklumper blir jevnet i sausen. Tilsett fløte og
en boks med maiskorn. Smak til med salt, pepper og gressløk.

BENT STIANSEN

Kjøttet er proteinrikt, og har lavere fettinnhold enn andre
typer. Dessuten har det en forholdsvis høy andel umettete
fettsyrer og er derfor et positivt innslag i kostholdet. Rødt
kjøtt inneholder mere jern enn hvitt. Siden det er antatt
at det er dette som ser ut til å forårsake det røde kjøttets
kreftfremkallende virkning kan også kylling være et positivt
valg i så måte. Dessuten viser en undersøkelse fra New
York University School of Medicine at taurin, som finnes i
de mørkeste delene av kjøttet hos kylling og kalkun kan ha
positiv effekt på (spesielt) kvinner med høyt kolesterolnivå.

DRIKKEFORSLAG

Til denne retten vil jeg anbefale å lage en buffet med
ulike typer spesialøl, så kan dere smake dere frem til
hvilket ølmerke som passer best til ølkylling.

For ordens skyld: de negative helseeffektene av grilling på for høy
temperatur er godt dokumentert. Godt smaker det heller ikke.
I det siste har det, blant ivrige grillere, blitt vanlig å investere
i en såkalt kyllingholder. Dette er grovt sett en bolle med et
stativ som gjør at kyllingen kan stå oppreist i grillen. I vårt
tilfalle, der vi bruker øl for å sette smak på kyllingkjøttet,
er det påkrevet. De billigste koster ikke mer enn fra et partre hunder kroner og fins i en rekke utstyrsforretninger.
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GRILLET ØLKYLLING MED
SQUASH, LØK OG PAPRIKA
4 personer

Utstyr: Kyllingholder fra Weber og en grill
3 dl øl
1 kylling på 1,2-1,4 kg
2 fedd hvitløk
1 ss finhakket chili
2 ss fersk rosmarin
2 ss fersk timian
1 ss salt
½ dl olivenolje
1 squash
2 løk
2 paprika
2 ts salt
1 ts kvernet sort pepper

Varm opp grillen på indirekte varme til 200 grader. Sett kyllingholderen i midten av grillen og hell
en boks øl i den midtre beholderen. Bland sammen finhakket hvitløk, chili, rosmarin og timian.
Bland inn salt og olivenolje og smør kyllingen innvendig og utvendig med denne marinaden.
Sett kyllingen på den ølfylte beholderen med lårene ned mot grillen. Sett lokket på grillen
og fortsett å grille i 30 minutter ved ca 200 grader. I mellomtiden renser du grønnsakene og
deler dem i biter på 3 cm. Når kyllingen har grillet i 30 minutter legger du grønnsakene rundt
kyllingen og krydrer med salt og pepper. Fortsett å grille indirekte i 30 minutter til kyllingen er
ferdigstekt og grønnsakene møre. Du må gjerne vende litt på grønnsakene mens de grilles
sammen med kyllingen. Du kan sjekk om kyllingen er ferdiggrillet ved å stikke en kniv inn i
det tykkeste på låret. Siver det ut klar ren væske er den ferdig. Kommer det blodvæske ut av
låret må kyllingen grilles lengre. Når kyllingen er ferdig deles den i fire med en stor saks eller
kniv og serveres med grønnsakene og kremet mais.
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FORBEREDELSE

Marengsen kan stekes 1-2 dager før gjestene kommer.
Grunnkremen til sitrontimiankremen lages 1-2 dager før
den skal spises.

SITRONTIMIANKREM
Sitrontimiankrem
5 dl melk
100 g sukker
1 dl finhakket sitrontimian
4 eggeplommer
35 g maisstivelse
3 gelatinplater
1 ss sitronsaft
3 dl kremfløte
500 assorterte friske bær til pynt (jordbær,
bringebær, blåbær, rips etc.)
Kok opp 4 dl melk med sukker og finhakket sitrontimian. Ha
eggeplommer med maisstivelse og 1 dl melk i en bolle og rør
godt om slik at maisstivelsen blander seg godt inn i melken
og eggeplommene. Spe den kokende timianmelken over
eggeblandingen og rør godt om. Hell røren tilbake i kjelen og
kok opp under kraftig omrøring. Kok til kremen tykner og blir
en deilig sitrontimiankrem. Press kremen igjennom en sil. Legg
gelatinplatene i kaldt vann i 3 minutter. Klem ut vannet og bland
gelatinplatene med den varme kremen. Smak til med sitronsaft.
Dekk kremen med plastfolie og sett kaldt, gjerne over natten i
kjøleskap. Sitrontimiankremen må være helt kald før den blandes med
pisket kremfløte. Når kaken skal monteres piskes sitrontimiankremen
smidig med en mikser. Kremfløte piskes til lett pisket krem og blandes
inn i sitrontimiankremen. Pisk godt sammen til en tykk krem. Legg
sitrontimiankremen på midten av marengsen og pynt med friske bær.

DRIKKETIPS

Iskald rabarbrasaft er godt om sommeren. Et glass Asti Spumante
laget på den italienske druen moscato er enda bedre. Dette er en
søt, lett perlende og syrefrisk dessertvin med lav alkoholprosent.

ANESTESIOLOGER

Smerte-medisinsk Institutt AS (SMI)
(Avtalehjemlet multidisiplinær smerteklinikk)
Sørkedalsveien 10D, 0369 Oslo
T: 23 33 42 50 F: 22 69 85 01
resepsjon@smi.nhn.no

BARNELEGER

Håvard Skjærvik
Spesialist i barnesykdommer
Arendal spesialistsenter
P. B. 1915 Stoa, 4858 Arendal
T: 37 07 39 00 F: 37 07 39 01
www.arendalspesialistsenter.no

GYNEKOLOGER

Dr. Merete Blakstads gynekologiske klinikk
Legene Merete Blakstad og Heidi Høgdahl
Majorstuhuset, Kirkevn. 64A 0364 Oslo
T: 22 60 25 60 F: 22 46 87 72
Smestadgynekologene
Dr. Andresen, Dr. Hallquist,
Dr. Nygaard, Dr. Mortensen
Dr. Ødegaard
Oscarsgt 20, 6 etg., 0352 Oslo
T: 23 33 18 00 F: 23 33 18 01
Sandvika Spesialistsenter
Runa Aabø og Oskar J. Skår
Rådmann Halmrastsvei 18
P. B. 107, 1301 Sandvika
T: 67 57 58 59 F: 67 5758 58
post@sandspes.no
www.sandspes.no

HUDLEGER

”PAVLOVA”
MARENGSKAKE MED SOMMERENS
BÆR OG SITRONTIMIANKREM
8 personer

5 eggehviter
¼ ts salt
2 ts sitronsaft
275 g sukker
2 ts maisstivelse
Varm en ovn til 140 grader varmluft. Vask en piskebolle med sitronsaften og ha i
eggehviter og salt. Pisk i 2 minutter til eggehvitene begynner å få luft i seg. Tilsett
sukker i en jevn strøm under kraftig pisking og pisk i 7 minutter til en luftig marengs.
Det siste minuttet tilsettes maisstivelse mens du fortsetter å piske.
Legg bakepapir på et stekebrett og fordel marengsen utover som en stor kakebunn
på ca 25 cm i diameter. Marengsen skal være omlag 3 cm høy. Stek marengsen
på 140 grader varmluft i 1 ½ time til den er hard på utsiden og myk inni. Avkjøl
marengsen natten over, gjerne i ovnen med døren åpen for å slippe ut fukt.
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Hudlege Malte Hübner
DTH Derma
Dronningens gate 17, 1530 Moss
T: 69 10 90 99
info@derma.nhn.no
Dr. Funks Hudklinikk as
Prinsensgate 9, 1530 Moss
T: 69 20 98 00 F: 69 20 98 01
dr.funk@online.no

ROMERIKE SPESIALISTKLINIKK

Lege og Tannlege AS
Dampsagveien 2, 2000 Lillestrøm
T: 63 79 66 33
post@romspes.no
www.romspes.no

KJEVEKIRURGER

Bjørn Hansen
Storgt. 33, 3126 Tønsberg
T: 33 31 22 36 F: 33 31 61 39
bjhan3@online.no

NEVROLOGER

Sandvika Nevrosenter
Privatnevrologer med kort ventetid
Doppler halskar, EMG/nevrografi
Sandvika Storsenter
Sandviksveien 178 5 etg.,
1337 Sandvika
T: 67 52 20 80
www.sandvikanevrosenter.no

ØRE-NESE-HALS

Agro Øre-Nese-Hals
Klinikk ISO-sertifisert
Sverre Dølvik
Bankveien 1, 1383 Asker
T: 66 75 21 21 F: 66 75 21 20
www.agro-online.no
EasyMed data
Kåre Lund-Iversen
Pilestredet Park 31, 0176 Oslo.
T: 22 20 16 22 F: 22 36 06 48
Mads H.S. Moxness
ØNH-spesialist,
Aleris sykehus, Trondheim
T: 73 87 20 00
Oslo Øre-Nese-Hals
Oscar Løvdal, Torleiv Stien
og Fridtjof Walseth
Majorstuhuset
Valkyrigt. 8, 0366 Oslo
T: 22 93 04 50 F: 22 93 04 51
www. oslo-onh.no
post@oslo-onh.no

KARDIOLOGER

Magnus Heldal
Avtalespesialist, kardiologi
Gardermoen Hjertesenter
Skogveien 2, 2053 Jessheim
T: 63 99 64 00
post@gardermoenhjerte.nhn.no

ØYELEGER

Colosseum Øyelegesenter
Sørkedalsveien 10 A, 0369 Oslo
T: 23 20 11 80 F: 23 20 11 81
info@colosseum-oyelegesenter.no
Hamar Øyelegesenter
Østregt. 23, 2317 Hamar
T: 62 54 14 50 F: 62 54 14 59
Ivar Jørgensen AS
Åsenveien 1, 1400 Ski
T: 64 87 01 10
Lørenskog Øyeklinikk
Skårersletta 18,
1473 Lørenskog
T: 63 89 07 90
Nidaros Øyeklinikk
Harald Guldsten, Susanne Lindqvist
og Lars Ingvald Johnsen
Nordregt. 5, 7011 Trondheim
T: 73 92 40 90 F: 73 92 40 99
Oslo Øyelegesenter
Sørkedalsv. 10A, 0369 Oslo
T: 22 93 12 60 F: 22 93 12 70
post@oyelege.no
www.oyelege.no
Øyelege Tom Skau
Sjøgt. 21
8000 Bodø
T:75 52 46 50
Øyelege Vibeke Wankel
Kamboveien 1, 1538 Moss
T: 69 25 98 00
v.wankel@online.no-www.wankel.no
Øyelege Herdis Garborg
Kirsten Brynes veg 7
4344 Bryne
T: 51 48 53 40
Øyelege Vidar Gustavsen
Kolbotnveien 33
1410 Kolbotn
T: 66 80 62 68

Bergen Øyelegesenter AS/ Optera AS
bergenoyelegesenter.no / optera.no
Ansv.lege Vibeke Birkeland
Nedre Ole Bulls plass 3, 5012 Bergen
T: 55 21 05 00 F: 55 21 05 01

Ønsker du din praksis her, send oss en e-post på: annonser@legekunsten.no

Foto: Bård Ek

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, flutikasonpropionat 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 glukokortikoid 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 forsiktighet 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 interaksjoner, 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 forskjellige
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 glukokortikoidreseptoren, og med potent antiinflammatorisk virkning. Azelastin har potent, langtidsvirkende antiallergisk 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. leukotriener, 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 doseområdet 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 gallen. 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 261,60, 3 x 120 doser (glassflaske) kr. 703,60.
Sist endret: 18.08.2015
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