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PSL har fått ny leder:
MØT PEDIATER FRØYDIS OLAFSEN

TORGEIR MICAELSEN
MED KRAFTIG KRITIKK
AV BENT HØIE:
— Det man vil, får man til.

LEGEFORENINGEN

avviser Helse Sør-Øst sitt
forslag til regional plan for
avtalespesialistene.

MAMMOGRAFISCREENING:

viktig informasjon
ignoreres fullstendig.
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Med Infodoc Plenario trenger
du ingen ekstra EDI-løsning
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NYHETER/AK TUELT

Hva nå – Høie?

E

t nytt valg til Stortinget er overstått og det ligger an til fire nye år med Erna
Solberg som statsminister. Om hun får med seg Bent Høie som helse- og

omsorgsminister i denne perioden gjenstår å se, men det vil overraske langt flere

D

ette kan Høie åpenbart ikke leve med. I det som må kunne kalles et

uttrykte statsråden stor utålmodighet når det gjaldt målene som ettertrykkelig
ble nedfelt i Rammeavtalen. Han ville blant annet ha fortgang i å utvide antall

heller tvert i mot, og det krever øyensynlig mange år å legge om kursen. Både

avtalespesialisthjemler, rettighetsvurdering og deres rolle i spesialistutdanningen

Helse-Norge og statsrådens parti kan trenge samme ledelsen i departementet i fire

– med LIS i avtalepraksis.

nye år før en ny kaptein overtar.

D

a Høie for fire år siden tiltrådte som statsråd, var han kanskje den mest erfarne
helsepolitiker som noensinne hadde overtatt som sjef i det omfangsrike

H

Signifikant mer effektiv
enn nasalt steroid alene2

else Sør-Øst sitt svar på oppdraget har vært preget av en arroganse som bare kan
være begrunnet i et håp om regjeringsskifte- et skifte som aldri fant sted. Lenge

før fristen for høringen av den regionale planen var gått ut, har foretaket begynt

departementet. Det var store forventninger til ham blant avtalespesialistene, ikke

å implementere innholdet i den. Flere spesialiteter fases ut, deriblant, ortopedi,

minst siden han spesielt hadde plukket ut denne legegruppen som satsingsområde.

smertemedisin, indremedisin og ikke minst også fysikalsk medisin – en spesialitet

Dette var til og med forankret i regjeringserklæringen der det gikk frem at man

som det samlet sett burde være særlig interesse å avlaste sykehusene for.

ville “Utvide antallet hjemler for avtalespesialister og benytte avtalespesialistene
mer”.

”

Helse Sør-Øst sitt svar på
oppdraget har vært preget
av en arroganse som bare
kan være begrunnet i et
håp om regjeringsskifte - et
skifte som aldri fant sted.

P

ble uttrykt av helseminister Støre fremmer nå AP, med dets tidligere helsepolitiske
talsmann Torgeir Micaelsen, krav om en hardere tone overfor helseregionene. –
Høie burde ha instruert helseforetakene, mener Micaelsen. AP kjenner selvsagt til

Utvalgt sikkerhetsinformasjon (basert på SPC godkjent av SLV: 29.08.2017)3

hvordan Høie har slitt mot et stadig mektigere helsebyråkrati, og vi har liten tro på

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.

at Micaelsen eller andre ville ha klart å gjøre jobben noe særlig bedre.

N

å har i alle fall Høie fått muligheten til å følge opp sin oppvask fra i sommer.

spesialisthelsetjenesten. Tvert i mot, faktisk. Rammeavtalen av 2015 (mellom

Legeforeningen og de fire RHFene), som var dypt forankret i regjeringserklæringen,
synes forlatt som om den ikke skulle være verdt papiret den er skrevet
på. Når det mektige Helse Sør-Øst har laget utkast til en Regional plan for
avtalespesialistområdet skjer det uten den avtalte medvirkningen og dialogen som
var så viktig for Høie for et par år siden. I realiteten har helseregionens styre valgt
å tilsidesette de føringene som ble gjort av departementet. Den har omdefinert
realiteten til en papirtiger uten bindinger.

Lottelise Folge
Ansvarlig redaktør

C Dymista «Meda»
Lokalt antihistamin + kortikosteroid.

ATC-nr.: R01A D58

T NESESPRAY: 1 dose inneh.: 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 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. Synsforstyrrelser kan forekomme ved bruk av systemiske og topikale kortikosteroider. Ved symptomer som tåkesyn/
andre synsforstyrrelser skal pasienten vurderes for henvisning til øyelege for evaluering av mulige årsaker, som grå stær, grønn stær eller sjeldne sykdommer som sentral serøs korioretinopati (CSCR). 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. Samtidig bruk av CYP3A-hemmere, inkl. kobicistat, forventes å øke risikoen for systemiske kortikosteroidbivirkninger. Kombinasjon bør unngås med mindre fordel oppveier økt risiko. I slike tilfeller skal
pasienten overvåkes for systemiske effekter. Under normale omstendigheter er det lave plasmakonsentrasjoner av flutikasonpropionat etter intranasal dosering pga. omfattende first pass-metabolisme og høy systemisk clearance via CYP3A4 i tarm og lever. Klinisk signifikante interaksjoner er derfor lite sannsynlig. Det tilrådes forsiktighet ved samtidig administrering av en potent CYP3A4-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. Ukjent frekvens: Tåkesyn. Systemiske effekter kan forekomme, særlig ved bruk i høye doser over lang tid. Det er rapportert veksthemming 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. Se Giftinformasjonens anbefalinger: For azelastin R01A C03 og glukokortikoider H02A B. 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: Vdss ca. 318 liter. Azelastin: Stort Vd. 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). Cmax reduseres med ca. 98% i løpet av 3-4 timer, og bare lave plasmakonsentrasjoner er
forbundet med terminal t1/2 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 CYP3A4.
Azelastin metaboliseres hovedsakelig via CYP3A4, CYP2D6 og CYP2C19. 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: 07.09.2017
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Steroid
+
antihistamin

å stjele Høies klær mens statsråden er ute og bader. Med en kraft som sjelden

å gikk fire år. Og svært lite skjedde av positiv utvikling for denne delen av

handlingsplanen som fulgte av Rammeavtalen til et ”veiledende dokument” – i

2

å den annen side virker det som om Arbeiderpartiet nå ser sitt snitt til å forsøke

Det er en sjanse han ikke bør la gå fra seg.

S

NESE- og ØYEsymptomer

oppvaskmøte med Legeforeningen, Helsedirektoratet, helseregionene og PSL

enn meg om han gir seg nå. Det norske helsevesen er ingen lett manøvrerbar skute,

Foto: Bård Ek

Eneste kombinasjonsnesespray ved allergisk
1
rhinitt , effekt på både

Referanser:
1. Dymista SPC (29.08.2017), avsnitt 2. 2. Meltzer E, Ratner P, Bachert C et al. Clinically relevant effect
of a new intranasal therapy (MP29-02) in allergic rhinitis assessed by responder analysis. Int Arch
Allergy Immunol 2013;161:369-77. 3. Dymista SPC (29.08.2017).
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Kjære kolleger!
Helse Sør-Øst har signalisert at det motsatte
er tilfelle. Siste ord er ikke sagt i denne saken!
Utfasing av hjemler. I en tid da det er lengre
ventelister enn noen gang på landets sykehus
og det har vært fokus på at så mye som mulig
av poliklinisk aktivitet skal utføres utenfor
sykehus, foreslås det utfasing av hjemler.
I forslag til handlingsplan i Helse Sør-Øst
planlegges det at syv spesialiteter skal fjernes.
Mye ble sagt om dette i engasjerte innlegg
på administrasjonsmøtet. Styret tar dette med
seg videre i arbeidet mot dette forslaget!

Frøydis Olafsen, leder i PSL

Det er med ærefrykt og glede jeg takker
for tilliten som nyvalgt leder for PSL !
I de syv årene jeg har vært avtalespesialist
i pediatri, har jeg vært imponert over
arbeidet som styrer, tillitsvalgte og andre
engasjerte kolleger har gjort for å fremme
praktiserende spesialisters sak. Jeg har
deltatt på alle administrasjonskurs siden
2012. Et godt sted å være, alltid mye å lære
av både foredragsholdere og deltakere !
Årets administrasjonskurs intet unntak!
Varierte faglige innlegg og engasjerte
diskusjoner. Det er på disse møtene at
dagsorden for mye av arbeidet i PSL settes.
Jeg oppfordrer dere herved til å
sette av datoene til neste år!
Flere saker ble diskutert, og noen av
dem er blant de første som det nye
styret skal fortsette å jobbe med.
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PRIVAT HUSKEREGEL
Du skal ikke klistre fine 		
øyeblikk opppå veggene 		
i tankene og forgylle 		
dem med lengselen din.
Du skal kjøre spettet 		
hardt innunder arrete 		
hverdager og vippe
dem opp. En etter en.
Det er derfor livet har 		
deg på mannskapslista.
Kolbein Falkeid

Administrasjonsdagen. Det har vært en
gjensidig forståelse om at dette kan være en
dag til disposisjon for administrasjon uten
at man fysisk må være til stede på kontoret.

Når dette skrives er det et par dager til
Stortingsvalget. Bent Høie har dessverre ikke
greid å gjennomføre løftet om satsning på
praktiserende spesialister, og avtalehjemler
spesielt. Kanskje han lykkes hvis han får
fornyet tillit? Torgeir Micaelsen, helsepolitisk
talsmann for Arbeiderpartiet, holdt et innlegg på
administrasjonskurset der han også signaliserte
en positiv holdning til avtalespesialister.
Uansett valgresultat bør vi derfor få en
helseminister som vi kan spille på lag med!
Arbeidet i PSL er også et lagarbeid! Som
nyvalgt leder håper jeg derfor på fortsatt
engasjement hos dere! Innspill fra dere
til oss som sitter i styret er viktig for å få
gjennomslagskraft i sakene vi skal arbeide med.

PSL´s ÅRSMØTE:

BENT HØIE KUNNE
INSTRUERT FORETAKENE
Det kan se ut til at Høie ikke har prioritert avtalespesialistene høyt nok. Et tungt byråkrati kan
ikke hindre en statsråd som virkelig vil ha gjennomført noe.
Tekst og foto: Lottelise Folge

alle verktøyene han trengte, sa Micaelsen til

prioriterer, understreket han og la til at hvis

Legekunsten etter sin tale på PSLs årsmøte.

Høie hadde ønsket det, kunne han ha instruert
foretakene om å opprette flere hjemler. –

Det man vil, får man til

Ta pakkeforløpet for kreft - der fikk alle

Micaelsen var ikke enig i påstanden fra noen

sykehusene instruksjon om at dette skulle

av tilhørerne om at Høies mange planer

innføres i løpet av halvannet år. Det gikk, på

for avtalespesialistene ble motarbeidet av

tross for at motstanden var enorm i byråkratiet.

hans eget byråkrati. – Hva har Høie kunnet

”

gjøre annet enn å gi foretakene beskjed om

Hvis Bent Høie hadde ønsket det, kunne han ha instruert
foretakene om å opprette flere hjemler, sa Torgeir Micaelsen på
PSLs årsmøte.

– Å være Helseminister i Norge innebærer

Det dere tilbyr er en
kombinasjon av smart
bruk av private og
en ubyråkratisk og
effektiv ordning (TM)

for å få gjennomført de sakene han

regjeringens planer for avtalespesialistene

Vi har mange viktige samarbeidspartnere som
vi også må lytte til, allmennlegene spesielt !

brenner for sier Torgeir Micaelsen.

gjennom oppdragsdokumentene? – Jeg kan

– Og det innebærer også at Høie

ikke svare på hvorfor Høie ikke har klart å få

kan få gjennom alt han vil. Hvis han

gjennomført sine løfter, men alle statsråder

Vi er alle på mannskapslista til PSL!

virkelig vil, understreker han.

må prioritere, svarte Micaelsen, – og da

Det er mange hverdager. Det kommer
mange fine øyeblikk. Hold også fast
på dem litt. Tenk på dem. Men fortsett
den viktige jobben dere gjør!

Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson,

kan det se ut til at Høie ikke har prioritert

da han beskrev en statsråds muligheter til å få
gjennomført planene sine i regjering, og at det
er mulig for en statsråd å instruere foretakene
i å gjennomføre det han ønsker. – Jeg sier
ikke at jeg ville gjort det, men han har hatt

Eneste politiker
– Det dere tilbyr er en kombinasjon av
smart bruk av private og en ubyråkratisk og
effektiv ordning som gir pasienter tilgang
på erfaring og rask hjelp. Slik hilste Aps
til et samlet årsmøte. Torgeir Micaelsen var

En statsråd har alle våpnene han trenger

i Helse-og omsorgskomiteen, var krystallklar

det må han stilles til ansvar for, sa Micaelsen.

helsepolitiske talsperson PSL i sin første tale

å være både juridisk og politisk toppleder.

Torgeir Micaelsen, som også er andre nestleder

Det er fascinerende at han ikke har gjort det og

avtalespesialistene høyt nok, mente han.

”

Et tungt byråkrati
kan ikke hindre deg
hvis du virkelig vil ha
gjennomført noe (TM)

Han understreket at oppdragsdokumentene
er enorme og at han vet alt om motkreftene
i byråkratiet etter mange år på Stortinget.
– Men et tungt byråkrati kan ikke hindre
deg hvis du virkelig vil ha gjennomført noe.
Du må selvsagt klart signalisere saker du

den eneste helsepolitikeren som stilte, der
en rekke andre politikere også var invitert.
For ingen av de andre partiene prioriterte
helsedebatten foran over 120 avtalespesialister.
Heller ikke han, som av mange har
7
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blitt oppfattet som avtalespesialistenes

sykehusene og flere hjemler. Han slo også

”frontsoldat”, Bent Høie, hadde anledning

et slag for ordningen med 50% stilling på

til å stille, til tross for at invitasjonen ble

sykehus og resten i avtalepraksis noe han

sendt ut mange måneder i forkant.
Micaelsen hadde derfor fritt spillerom
og benyttet anledningen flere ganger
til å kritisere Bent Høie for manglende
gjennomføring av sin helsepolitikk.

”

mente fungerte godt mange steder i landet.

Det er fascinerende at
han ikke har gjort det
og det må han stilles
til ansvar for(TM)

I sitt 20 minutter lange innlegg flagget
Micaelsen en opptrapping av arbeidet rundt
forebyggende helse og en trygging av
fastlegeordningen. Han lovet flere fastleger som
”kan ta børa” av dem som jobber nå , samtidig
som han lovet å ta ned rapporteringsbyrden.

Dette siste skulle han bli motsagt på senere.
Han kritiserte også flere ganger en annen av
Høies ”babier”, nemlig fritt behandlingsvalgen dyr og dårlig ordning mente han, og fastslo
at det skulle ikke mange avtalespesialister i
sving for å behandle de pasientene som hadde

Praktiserende og privat –
hva er forskjellen?

et nivå du vil ha fjernet i opposisjon– kaller
dem for ansiktsløse byråkrater og glavalag i
sykehusene, og deretter snur seg rundt som

Han lovte at avtalespesialistenes skal

statsråd og bruke dem som du selv vil.

ha en større og fremtredende rolle i
helsetjenesten i samarbeid med den offentlige
helsetjenesten, som han uttrykte det.
Micaelsen mente at sitat: ”HSØ har et poeng
når de sier at enkelte innenfor ulike fagområder
ikke samarbeider godt nok” og nevnte i

Vibeke Dons Wankel øyelege Moss, ville

samme åndedrag psykiatrien der man har

vite om i hvilken grad og på hvilken måte

problemer med å koordinere tilbudet og ser at

Micaelsen ville ta med Øyelegeforeningen i

enkeltpasienter får for lang tid i behandling.
Han var positiv til rettighetsvurdering, sa at
utdanningsstillinger har fordeler og ulemper
men at fordelen kan være at det åpenbart

vurderingen om hva optikerne kan gjøre.
Torgeir Micaelsen ønsket ikke å svare

Mikal Gjellan, ØNH-Kristiansund i

på dette like før valget. – Et typisk

kombistilling på sykehus og avtalepraksis
begynte med å korrigere Micaelsens påstand

Ana Soler , hudlege i Oslo:

om at det var mange steder i Norge der

– Du vil øke kapasiteten på poliklinikkene

spesialister jobbet 50/50 på sykehus og i

på sykehusene og samtidig øke antallet

søkt fritt behandlingsvalg gjennom et år. – Det

er behov for flere steder ”folk kan fylle på

Og der Høie for fire år siden lovet flere

sier noe om hvor effektive avtalespesialistene

utdanning”. Han konkluderte med at det

avtalehjemler, snakket Micaelsen varmt for

fungerer. Og hvor ineffektivt det systemet er

sikkert vil bli et forhandlingsspørsmål med

avtale praksis. Det er ikke riktig. Tvert om,

hjemler - jeg skjønner ikke helt hvordan

ettermiddag- og kveldsåpne poliklinikker på

som regjeringen har lagt opp til, sa Micaelsen.

Legeforeningen hvis det skal gjøres.

det er svært få steder, sa Gjellan og fortsatte:

du skal øke disse i forhold til hverandre.

– Legeforeningen har tvilt seg frem til et

Hun tok også opp den litt underlige situasjonen

standpunkt når det gjelder RHFene og går inn

under legestreiken der både avtalespesialister

for en avvikling, det var ingen enkel beslutning.

og helprivate ble spurt om å ta unna køer på

Kommer arbeiderpartiet til å gjøre noe

sykehusene. – Her er det litt rare grenser,

med organiseringen av helsetjenesten,

mente hun. Hun slo fast at det har vært en

eller beholde modellen fra 2002?

formidabel økning av helprivate hudleger i

Torgeir Micaelsen: Arbeiderpartiet har

Oslo de siste ti årene og at det nå er dobbelt så

hatt en konsistent standpunkt og mener

mange helprivate som det er avtalespesialister

det er riktig at staten tok over sykehusene.

i hovedstaden. – Vi sliter med lange køer

Mange husker vel også at det var ikke noe

og fortvilte pasienter, men vi når ikke frem.

drømmetilværelse da fylket drev sykehus. Ap

Det har kun vært en eller to nye hjemler på

vil beholde den organisatoriske modellen slik

mange år. Hva har du tenkt å gjøre med det?

den er i dag , men se på om HSØ er for stor.

Torgeir Micaelsen:

Flere hjemler - igjen

HER ER NOEN AV SPØRSMÅLENE TIL
TORGEIR MICAELSEN:
Bente Haughom, leder i Øyelegeforeningen

mye av det øyelegenes oppgaver.– Jeg lurer

åpnet med å si at hun følte seg privilegert

på om du mener det samme, spurte hun.

som jobber i en avtalepraksis, og sa hun

Torgeir Micaelsen:

reagerte på Micaelsens repeterende omtale

– Det å være privat er jo noe annet enn den

av avtalespesialistene som private.

– I min jobb føler jeg meg som en offentlig
ansatt og det er jeg glad for, sa hun (til
applaus). Jeg får mitt driftstilskudd og

8

måten dere driver privat på. Derfor er dere

oppgaveglidningsspørsmål som er en het potet
egentlig overalt i helsevesenet, mente han og sa
det var viktig å se i hvilken grad det er mulig
at ulike yrkesgrupper kan gjøre forskjellige
ting og avlaste og overlappe hverandre. Det
er flere yrkesgrupper som kan avlaste, men
jeg ville ikke fryktet at fremtidens øyeleger
ikke skal få nok pasienter, avsluttet han.

Han henviste til Danmark som har en regional

– Situasjonen er forskjellig. Andre steder i

en viktig del av den offentlige helsetjenesten

forvaltningsmodell og mente at det var like

landet finnes det ikke hjemler i det hele tatt.

selv om den har sine særegenheter. Og det

stor misnøye der som i Norge. Men noen

Du skal ikke langt ut på bygda før det er lang

er en smart måte å organisere samspillet

justeringer blir det, lovet han. AP ønsker å få

til neste avtalespesialist, svarte Micaelsen som

mellom en driftsform som har noen elementer

inn mer medisinskfaglig og digital kompetanse

sa han ville se på den geografiske fordelingen

for at de utgir seg for å kunne mer enn de kan

i styrene i sykehusene. – Vi vil ha flere og mer

av hjemlene. Han la til at hvis man skulle

medisinsk sett. De belaster oss fordi de henviser

likeverdige parametere når det gjelder både

bremse opp for de helprivate ville det være

unødvendige pasienter. Og dette har ikke noe

kvalitet og pasientsikkerhet, sa Micaelsen.

nødvendig både med flere avtalespesialister

med at jeg er redd for jobben min– vær så snill

Til slutt gikk han hardt ut mot Høie og sa at

og økt aktivitet på sykehusenes poliklinikker.

å ta med deg det, sa en bestemt Brauti. Hun

fra det private, men under rammene til det

Tina Dale Brauti, øyelege i Skien var svært
tydelig da hun forsikret Micaelsen om at hun
ikke var redd for å bli uten jobb. – Jeg føler
meg ikke truet av optikere, men jeg er redd

pasientene får det samme tilbudet hos meg

vi legger i felleskapet som vi har behov

som de får på poliklinikken på øyeavdelingen.

for. – Jeg tror optikerne kan gjøre mer

Hun refererte også til Fremskrittspartiets Kari

enn de gjør i dag, men de kan ikke ta over

han syntes det er ille at det går an å vinne

Han var forsiktig med å fordele hjemler

uttrykte også skepsis til måten optikerkjeder

Kjønaas Kjos som mener at optikere kan overta

oppgaver som øyeleger gjør, avsluttet han.

valg i Norge ved å drive knallhard kritikk av

– men lovet å komme tilbake.

markedsfører tjenestene sine mot publikum.
9

NYHETER/AK TUELT

NYHETER/AK TUELT

LEGEFORENINGEN
GODTAR IKKE FORSLAGET
TIL REGIONAL PLAN
rammefinansieringen som stopper dem som kan
og vil jobbe mer, og spurte Micaelsen om han
kunne tenke seg en utvidet finansieringsmodell.

Det er vanskelig å tolke Legeforeningens høringssvar til HSØ om forslaget til regionalplan for
avtalespesialistene, som annet enn en massiv kritikk av hele prosessen.

Torgeir Micaelsen: Dette har vi ikke bestemt

Tekst og foto: Lottelise Folge

oss for. Sykehusene driver blant annet
Arild Tandberg : Her har vi en sittende
og en potensiell helseminister som begge

med opplæring og må ha et visst volum
for at det skal bli bra nok. Han gjentok at

sier at de vil utvide antall hjemler. Vår

det kunne være nødvendig å gjøre flere

Sverre Dølvik ønh-lege, Asker, tok opp

erfaring fra Legeforeningen er at Bent Høie

ting samtidig- både utvide kapasiteten på

forslaget om at audiografer skal få en egen

har vært formidabel, men vårt inntrykk

sykehusene og bidra til flere hjemler.

refusjonsordning. – Det støtter vi i ØNH-

er at det sitter små og store konger rundt

foreningen , men jeg tror det sitter langt

omkring i foretakene som er mer opptatt

inne å opprette en egen refusjonsordning

av å sørge for helseforetakene enn å sørge

for flere yrkesgrupper. Optikerne er jo en

for god helsetjeneste til befolkningen. I en

annen gruppe som ønsker dette. Så kommer

privat bedrift blir folk sparket når de ikke

sykepleiere og primærhelseteam som også

gjør jobben sin, men her sitter man med de

kan komme til å gjøre krav på dette, sa

samme lederne som motarbeider oppdraget

Dølvik og ba om Micaelsens synspunkter.

fra helseministeren. Så ,hvorfor klarer ikke

Torgeir Micaelsen:

politikerne å skjære gjennom et slikt byråkrati?

– Dette er problemet: det ene tar det andre i

Torgeir Micaelsen: – Jeg har ikke vært

en tid hvor det vil bli knappe ressurser. Dette

helseminister de siste fire årene og kan ikke

må ikke komme ut av kontroll. Samtidig

svare deg på det. Høie får svare for seg selv.

er det mange steder der folk får veldig

Han har sikkert gått tøft på , også med mange

dårlig hjelp, som på hørsel for eksempel,

saker i forhold til sykehusene, og han har vel

sa Micaelsen. Han ville ikke varsle mange

måttet velge sine slag. Og dette har vært blant

nye grupper med refusjon , men mente

dem som måtte vike, avsluttet Micaelsen.

at med syn er det annerledes på grunn av

Kritikken favner alt fra sammensetningen
av arbeidsgruppen, anvendt tid på
prosessen, (kun tre møter) til at Helse
Sør-Øst overser målet om en utvidelse
og utvikling av avtalespesialistordningen
slik regjeringen har ønsket.

Slåss for 2 representanter av 15
Fastlegene, som jobber tett med
avtalespesialistene var overhodet ikke tatt med
arbeidsgruppen og Legeforeningen måtte slåss
for å få inn to PSLere i gruppen, etter at det
kun var utpekt en. Arbeidsgruppen, som bestod
av 15 personer, hadde tre møter, som PSLs
daværende leder senere fortalte til Legekunsten,
minnet mer om en lærer-elevsituasjon, der
representantene fra HSØ doserte til elevene
Psykiater Anki Østrem reagerte på Torgeir
Micaelsens uttalelser om at pasienter gikk for
lenge i terapi.— En påstand blir ikke mer sann,

som satt på pultene sine og rakk opp hånden.

Dårlig faglig grunnlag
I brevet til HSØ, skriver Legeforeningen om

bare du gjentar den ofte nok, sa Østrem og

viktigheten av at man i felleskap jobber seg frem

Avdelingsdirektør Lars Duvaland i Legeforeningens Jus og Arbeidslivsavdeling (JA) og generalsekretær Geir Riise, har undertegnet det 20 sider
lange høringssvaret fra Legeforeningen.

optikernes private tilbud og lavterskeltilbud.

Sverre Sand, gynekolog i Oslo tok opp ønsket

Sverre Dølvik : Det jobbes med å implementere

om økt aktivitet på sykehus. Han mente at

refererte også til en uttalelse hun hadde hørt fra

til målet (satt av Høie red.anm.) om en utvidelse

en app på Iphone som skal fungere som et

det kanskje ville være lurt å bremse veksten

Micaelsen om at en person med mild depresjon

og utvikling av avtalespesialistordningen

høreapparat. Blir den god, vil utgiftene til

og avlaste sykehusene med pasientene som

hadde gått i terapi i to år. — Vi vet ikke hva

slik at den enda bedre kan bidra inn i

ved det faglige grunnlaget. Legeforeningen

”Beklagelig fokus på utfasing”

høreapparater gå drastisk ned. – Foreløpig er

ikke trenger å være der. – Vår oppfatning er at

som ligger bak en slik diagnose, det kan også

spesialisthelsetjenesten og RHF sitt sørge for

skriver også i sitt tilsvar at planen i liten

I sitt høringssvar legger Legeforeningen

ansvar. Legeforeningen uttrykker skuffelse

grad peker ut retning og mål for utviklingen

også vekt på at planen har et overraskende

over at planen i så liten grad bygger opp under

og utvidelse av avtalespesialistordningen

stort og beklagelig fokus på utfasing

disse forutsetningene, og mener at arbeidet er

i regionen, og derfor ikke er egnet som

av spesialiteter i ordningen, til tross for

forsert på en slik måte at det kan stilles spørsmål

styringsdokument i det videre arbeidet.

utgangspunktet partene har om å legge til

det for mye bakgrunnsstøy, sa Dølvik, som

det som gjøres på poliklinikken i dag, gjøres

selv hadde vært med på å teste det ut. Han

akkurat like bra i avtalepraksis, sa Sand, og la til

poengterte at dette var teknologi som vil kunne

at alle undersøkelser viser at avtalespesialistene

bidra til langt lavere kostnader i fremtiden.

er mer kostnadseffektive. Han nevnte også

10

være en person med personlighetsforstyrrelser
som de trengte å jobbe med – og det tar tid,
sa Østrem bestemt til Torgeir Micaelsen.

11

NYHETER/AK TUELT

NYHETER/AK TUELT

rette for utvidelse av ordningen. Planen må

Legeforeningen. Delvis er det forhold som

derfor inneholde et konkretisert mål for antall

ligger innenfor rammeavtalen og som de sentrale

nye hjemler. Legeforeningen kritiserer også

parter skal enes om, delvis er det forhold som

at helseforetakenes vurderinger og behov
tillegges for stor vekt. Denne slagsiden mener
foreningen blant annet skyldes den skjeve
sammensetningen av arbeidsgruppen.

partene allerede har avtale om, prosesser rundt
eller som bør behandles felles for alle RHFene.

En del av vurderingene er foretatt på for

Sviktende grunnlag

enkelt, eller til dels sviktende, faglig grunnlag,

HSØs forslag behandler også en rekke forhold

mener Legeforeningen og avslutter det 20

som ikke hører med i en handlingsplan, skriver

sider lange høringssvaret med å slå fast at:

”

Legeforeningen kan
ikke gi sin tilslutning
til den regionale
planen slik den nå er
utformet. Vi mener at
ytterligere arbeid må
gjøres for at den skal
kunne bli et nyttig
verktøy for utvikling
av ordningen.

STERKE REAKSJONER PÅ UTFASINGEN AV AVTALESPESIALISTER

BLE NEKTET JUNIOR/ SENIORORDNING ALLEREDE I MARS

Lenge før en vedtatt plan foreligger begynte Helse Sør-Øst å fase ut spesialiteter i regionene.
I mars i år fikk ortoped Trygve Kase beskjed om at det ikke ble aktuelt med junior i hans
praksis, da avtalepraksis i ortopedi skulle fases ut.
Tekst og foto: Lottelise Folge

– Som ortoped og avtalespesialist opererer

forsamlingen. Legeforeningen er nødt til å reise

jeg akutte frakturer både fra Ahus og Østfold

bust og si tydelig fra at dette er helt uaktuelt!

som må vente 2-3 uker på frakturkirurgi.
Parallelt med dette sier Helse Sør-Øst at det
ikke er behov for ortopedi i regionen, sier
Trygve Kase. Han fikk avslag på søknad om
junior/seniorordning allerede i mars i år,
mange måneder før høringsfristen gikk ut.
På PSLs årsmøte skisserte Kase hvordan
hans arbeidsplass faller fra hverandre når

Ortoped Trygve Kase.

måneder senere fikk hun svar der de viste til

stillingene våre. På poliklinikkene måler

hennes angivelige ”søknad” at det ikke ble

de produktiviteten sin ved hver ferdig

aktuelt med junior fordi hun skulle fases ut.

vurdert pasient. Nå ønsker myndighetene at

– Fases ut, er visst det nye ordet for legeslakt,
sa en engasjert anestesiolog fra talerstolen
på PSLs årsmøte. – Det er byråkratene som
styrer. Bent Høie har tapt, mente Sabel.

– Høie har tapt
I forslaget til regional plan foreslår

Smertepasientene
forsvinner ikke

HSØ blant annet å legge ned tilbudet om
ortopedtjenester og generell kirurgi utenfor

– En undersøkelse ”pain in Europe”, som ble

sykehus, smertebehandling, fysikalsk

utført av professor Harald Breivik i 2006 viste

medisin og generell indremedisin. I

at rundt 32 % av den norske befolkningen

tillegg vil de også ”fase ut” hematologi,

anga at de hadde dårlig lindret kronisk

nefrologi, plastisk kirurgi og radiologi.

En sjelden og truet art blant avtalespesialistene er også Lars Kolsrud. Som fysikalsk medisiner er også
han foreslått nedlagt av Helse Sør-Øst, til tross for at han er blant de 4 ”most wanted” blant fastlegene
i regionen.

smertetilstand, og Norge ligger høyest i

pasientene skal få en vurdering på poliklinikk,
og deretter skal de tilbake til allerede
overarbeidede fastleger som for lengst har
rapportert at smertepasienter er noe av det
vanskeligste de holder på med, sa Sabel.

Knekker både sykehus
og avtalespesialister
– Utfasing av ortopeder, smertemedisinere og
fysikalskmedisinere betyr en enorm belastning
på våre poliklinikker og avtalespesialister, sa
Liv Elisabeth Kjustad. Hun har lang fartstid

smerteopplevelse i Europa, sa den ”utfasete”

som revmatolog og var dypt bekymret

HSØ har bestemt at han skal ”fases ut”. Hans

Wenche Sabel, smertelege i Oslo fortalte på

over en utvikling hun mener kommer til

utvalgte junior får ikke jobben han hadde håpet

avtalespesialisten. Årsaken vet man ikke,

PSLs årsmøte at hun hadde sendt brev til

men hvordan kan man si at det ikke er behov

å knekke de revmatologiske avdelingene.

og – og tror dere at de som er ansatt vil sitte

HSØ tidlig i vår med forespørsel om generelle

for smertebehandling , spurte Sabel. – Vi

Kjustad har selv et utbredt samarbeid med

å vente til den dagen jeg er ferdig, spurte han

råd angående junior/seniorordningen. To

er foreslått utfaset, fordi sykehusene vil ha

både smertemedisinere og ortopeder.
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Smertelege Wenche Sabel.

Revmatolog Liv Elisabeth Kjustad.
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OPPVASK PÅ ”KAMMERSET”
Bent Høie var klar i sin kritikk av helseregionenes håndtering av avtalespesialistordningen på
et møte med alle involverte parter.
På møtet, som omfattet alle helseregionene,

planer, og samordningen med rapportering

HOD, Helsedirektoratet, Legeforeningen

til NPR og HELFO som fremdeles ikke er

og PSL i slutten av juni, sa Bent Høie at

på plass. Dermed fikk hver region ansvaret

han ikke var fornøyd med måten de ulike

for spesifikke oppdrag med tidsfrister.

helseregionene hadde håndtert utviklingen

RHFene HAR VÆRT MEST
OPPTATT AV Å VERNE OM

POLIKLINIKKENE

Å øke kapasiteten i avtalespesialistordningen, slik Helseministeren har pålagt dem, har ikke
vært hovedfokus for RHFene de siste årene. Derimot har de vært mer opptatt av å verne om
kapasiteten på sykehusenes poliklinikker, sa Sverre Dølvik i sin siste tale som leder i PSL.

av avtalespesialistordningen i sine regioner.

Treg materie

Helseministeren var tydelig i sitt budskap til

Blant annet skal Helse Vest levere et opplegg

RHFene, sier tidligere PSL-leder Sverre Dølvik

for en pilot for rettighetsvurdering innen

som deltok på møtet. I følge Dølvik hadde

oktober 2017. Og det hele skal være på

Han la ikke fingrene i mellom da han holdt

Høie poengtert at RHFenes jobb ikke er å sørge

plass innen 2021. Helsedirektoratet har fått

sin siste velkomsttale på PSLs årsmøte

for egne helseforetak, men at oppdraget er å

i oppgave å få til en samlet rapportering

sørge for gode helsetjenester til innbyggerne.

fra NPR og HELFO og levere en plan

og administrasjonskurs på Bristol. Den
avtroppende lederen slo fast at selv om all
statistikk viser at avtalepraksis er langt mer

for hvordan det skal implementeres. ISF

effektiv i pasientbehandlingen enn det lar seg

Hjemmelekser

finansiering av noen kostnadskrevende

gjøre for legene på sykehusenes poliklinikker,

Møtet endte med at alle fikk hjemmelekse med

prosedyrer skal være på plass fra 2019.

deadline. Bent Høie hadde påpekt mangelen

har RHFene ikke handlet i tråd med Bent Høie
og Helsedepartementets oppdragsdokumenter
til de regionale helseforetakene.

på nye hjemler, manglende oppfølging

De fire helseregionene ble samlet pålagt å sørge

av arbeidet med rettighetsvurdering for

for at det blir satt i gang pilotering av LIS i

Dølvik viste til Rammeavtalen som ble signert i

avtalespesialister, den absolutte stillstanden

avtalepraksis, et oppdrag som skulle vært på

slutten av 2015 der grunnlaget for en utvidelse

med LIS i avtalepraksis, manglende progresjon

plass i fjor. Per dato er det ingen av regionene

med finansiering av kostbare prosedyrer,

som er i gang med piloter- de to som fungerer

sendrektighet i arbeidet med regionale

Bent Høie var ikke fornøyd med tingenes tilstand og ga hjemmelekse til alle regionene.

er satt i gang på frivillig basis. (red.anm.)

og modernisering av avtalespesialistordningen
ble lagt. Han refererte også til et møte i sommer
mellom PSL, Legeforeningen, RHFene, HOD
og Helsedirektoratet der Bent Høie hadde
poengtert at RHFenes jobb ikke er å sørge

HELSE-SØR-ØST OPPRETTER 10 NYE HJEMLER

for egne helseforetak, men at oppdraget er å
sørge for gode helsetjenester til innbyggerne.

En deprimerende oppsummering
Selv om regional plan for Helse Sør-Øst

Disse hjemlene er fordelt

ennå ikke er ferdig, mener HSØ at behovene

på følgende områder:

innen enkelte spesialiteter er så tydelige at
de i sommer bestemte seg for å kunngjøre
opprettelsen av ti nye driftsavtaler.

14

Innlandet: øye
OUS: urologi
Telemark: hud og øye

Ahus: urologi, øye, nevrologi og hud
Vestfold: øye
Østfold: urologi

PSL-lederen gjennom seks år har tidligere
snakket om utfordringene med å komme
gjennom i systemet – et system han mener
på mange måter, lever sitt eget liv. Og hans
oppsummering av hva som skulle vært
gjort understreket bare sannheten i hans

– RHFene har ikke handlet i tråd med Bent Høie og Helsedepartementets oppdragsdokumenter til de regionale helseforetakene, sa Sverre
Dølvik i sin åpningstale på årsmøtet.
15
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inntrykk skapt i hans år som aktiv i PSL.

oppfølging av arbeidet med rettighetsvurdering

Helse Midt- Norge

Han begynte med å konstatere at antallet

for avtalespesialister, den absolutte stillstanden

best i klassen?

hjemler som er opprettet på langt nær

med LIS i avtalepraksis, manglende progresjon

De siste delen av talen sin viet Dølvik til de

med finansiering av kostbare prosedyrer,

ulike regionale helseforetakenes fremtidige

sendrektighet i arbeidet med regionale planer

planer for avtalespesialistordningen.

og samordningen med rapportering til NPR

Legekunsten omtalte i siste utgave

og Helfo som fremdeles ikke er på plass.

Legeforeningens reaksjoner på planen som

”

RHFenes oppdrag er
ikke er å sørge for
egne helseforetak,
men å sørge for
gode helsetjenester
til innbyggerne.
(Bent Høie).

er lagt frem fra Helse Sør-Øst, der et av

Spesifikke oppdrag

forslagene går ut på å legge ned flere – eller

Det hele endte med at hver region fikk ansvaret

fase ut som de kaller det, enkelte spesialiteter.

for spesifikke oppdrag med tidsfrister.

I Helse Nord foreligger det et ferdig utkast

Blant annet skal Helse Vest levere et opplegg

som er utarbeidet helt uten at avtalespesialister

for en pilot for rettighetsvurdering innen
oktober 2017. Og det hele skal være på
plass innen 2021. Helsedirektoratet har fått
i oppgave å få til en samlet rapportering fra
svarer de til de forventningene som var

NPR og Helfo og levere en plan for hvordan

naturlige etter Bent Høies mål om å utvide

det skal implementeres ISF finansiering av

avtalespesialistordningen da han kom til

noen kostnadskrevende prosedyrer fra 2019.

makten. Han konstaterte at både PSL og
Legeforeningen gang på gang i løpet av
det siste året har påpekt det de beskriver
som misforholdet mellom myndighetenes
politiske intensjoner og den praktiske
forvaltningen som RHFene har stått for.

Detaljstyring fra RHFene
Sverre Dølvik konstaterte også i talen sin at
RHFene overadministrerer og detaljstyrer
avtalespesialistordningen samtidig som de
understimulerer utviklingen, og fortalte
at de har sett eksempler på at RHFet har

”

av en høringsfrist midt i sommerferien.
I Helse Midt-Norge er avtalespesialistene
med på laget og det ventes at en plan er
klar våren 2018. I Helse Vest ser det ut til
at de ikke en gang har startet på et konkret
med ny regional plan, men det er gjort et
arbeid med å samle inn synspunkter fra
Legeforeningens fylkesforeninger der

RHFene
overadministrerer og
detaljstyrer avtalespesialistordningen
samtidig som de
understimulerer
utviklingen av
ordningen.
(Sverre Dølvik).

man har spurt om på hvilke områder man
mener det bør opprettes flere hjemler.

Lys i én tunnel?
Alle HFer skal i følge Rammeavtalen inngå
skriftlige avtaler med ”sine” avtalespesialister.
Det har også gått usedvanlig tregt, mendet går fremover. I sin tale sa Dølvik at
hans inntrykk er at dette arbeidet foregår
i en konstruktiv og hyggelig tone preget
av gjensidig respekt mellom partene.

kommet med styringsdokumenter for
avtalespesialister som beskriver i detalj
hvordan virksomhetene skal drives.

er tatt med i arbeidet – dette ble fulgt opp

De fire helseregionene har samlet blitt pålagt å
sørge for at det blir satt i gang pilotering av LIS

Så var stafettpinnen overlevert og Frøydis Olafsen er ny leder i PSL. Pediateren ønsker seg selvsagt flere engasjerte barneleger, men understreker at hennes jobb er å være leder for alle.

HILS PÅ PSL´s NYE LEDER

– FRØYDIS OLAFSEN
Etter seks svært aktive og begivenhetsrike år som leder i PSL, har Sverre Dølvik takket pent for
seg. Og som noen spøkefullt har uttalt: bak en hver stor mann står en overrasket kvinne. Bare
med en litt annen vri denne gangen.

Dølvik refererte flere ganger til møtet med

i avtalepraksis, et oppdrag som skulle vært på

Bent Høie i slutten av juni der Helseministeren

plass i fjor. Per dato er det ingen av regionene

var soleklar på at han ikke var fornøyd med

som er i gang med piloter- de to som fungerer

For overraskelsen besto i henvendelsen

henvendelse, forteller hun, og innrømmer at

hadde hørt noe positivt om meg, ler hun

utviklingen i de ulike helseregionene. Han

er satt i gang på frivillig basis. (red.anm.)

barnelege Frøydis Olafsen fikk fra

hun måtte en tur i den berømte tenkeboksen.

hjertelig og legger til at hun er fullt klar over

valgkomiteen i PSL. – En uventet

– Selvsagt håper jeg at de spurte fordi de

at valgkomiteen hadde mange hensyn å ta når

påpekte mangelen på nye hjemler, manglende
16
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NYUTDANNEDE LEGER:

begynnelsen av nittitallet. Etter sideutdannelse
på anestesiavdelingen begynte hun etter hvert
som overlege på barnemedisinsk avdeling
på Ullevål sykehus, der hun jobbet i 10 år,
også i perioder som seksjonsoverlege på
lunge/allergi. Da hun sluttet for 7 år siden,
var hun stedlig koordinator på samme sted.
Nå er Moloklinikken på Fornebu
hennes arbeidsplass. Der jobber hun
sammen med Even Holt (kardiologi)
og Knut Vegard(lungespesialist).

GODE MED FOLK
MEN SVAKE PÅ FAG
Unge leger er bedre til å kommunisere med pasienter, men er svakere på fag enn sine eldre
kolleger, sier kommunikasjonsekspert.

Vil være lydhør og tydelig
Hun er forberedt på en nokså turbulent periode
som styreleder i tiden fremover ettersom

Før i tiden var det bare allmennleger

trykket på avtalespesialistene øker, med

som snakket om kommunikasjon med

hensyn til økonomi, rammer, begrensninger

pasienter, men det har forandret seg,

og kontroll og for ikke å snakke om HSØs
siste fremstøt med utfasing av hjemler. Stikk i
strid med oppdraget fra Bent Høie. Olafsen er
smertelig klar over at utfordringene for PSLstyret står i kø og at avtalespesialistordningen

sier professor Pål Gulbrandsen. Han
er tilknyttet klinikk for helseforskning
og psykiatri på Ahus og har jobbet
med kommunikasjon i 25 år. Selv
er han spesialist både i samfunnsog allmennmedisin ”i bånn”.

til tross for alle Høies gode intensjoner, er
under sterkt press – så hva er hennes strategi?
- …og her er styret hun får med seg: øverst fra venstre spes. i indremedisin dr.med. Dag Malm, ”sjefen sjøl” Frøydis Olafsen, hudlege Ana
Soler, lungelege Erik Dyb Liaaen.
Nederste rekke fra v. gynekolog Kathe Aase, øyelege Vibeke Birkeland, psykiater Bente Øvensen, og gynekolog Sverre Sand.

– Som de fleste nyvalgte ledere ber hun om
en liten time-out før hun kommer med noen

Gulbrandsen mener at man tidligere

”

Tekst og foto: Lottelise Folge

– Nesten alle
leger er høflige
og vennlige nå
til dags men det
betyr ikke at de
er nysgjerrige
og interessert i
svarene de får.
(P.Gulbrandsen).

hadde en tendens til ikke å erkjenne
hvor krevende kommunikasjon
egentlig er og var mer fokusert på
ferdigheter. – Jeg mener at det både

form for tiltredelseserklæring og strategiplan,

handler om hva vi tenker om det vi

og sier at dette har han forsøkt
å få forståelse for hos Høie. Og
han legger til at det begynner
å komme inn også gjennom

det skulle letes etter en arvtager til ledervervet

leder i Norsk forening for Unges Helse. I

men hun håper at det kan være en fordel at

gjør, og at vi vet noe om hvordan

– som geografi, kjønn og spesialitet.

denne foreningen jobbet de særlig med å

hun kommer uten ifra og ser det hele med

vi skal gjøre det. Gulbrandsen

få endret ordningen med at alle barn over

litt nye øyne? Hun er svært glad for det

Hun er PSLs tredje kvinnelige leder etter

14 år ble lagt inn på voksenavdelinger. De

profesjonelle apparatet i Legeforeningen både

avdøde gynekolog Berit Norling (1999-2001),

lykkes med å få aldergrensen hevet til 18

i sekretariatet og i JA-avdelingen og hun lover

og psykiater Synnøve Bratlie 2008-2011).

år og dette praktiseres nå på de fleste av

å være lydhør i forhold til prosesser som har

landets barneavdelinger, forteller Olafsen.

vært, og gjøre egne vurderinger i samarbeid

om kommunikasjon i studiet, hvis

Rookie

Nå ser hun frem til et annerledes styrearbeid,

med de andre i styret. – Jeg skal være leder-

de får de gale rollemodellene?

Og i neste omgang må de lære opp

I PSL er hun nybegynner, men ikke i

i en yrkesforening i Legeforeningen.

men dette er også et lagarbeid understreker

En helt ny kultur

men som ikke har praksis. – Det

foreningsarbeid. Hun har tidligere hatt

hun. Selvfølgelig ønsker hun flere aktive

styreverv i Barnelegeforeningen, vært medlem

Sin yrkeskarriere startet Olafsen som

pediatere inn i PSL, men jobben hennes,

i spesialitetskomitéen barnesykdommer og

assistentlege på barneavdelingen på Ahus på

understreker hun, er å være leder for alle.

18

sier at han ser tydelig at de unge
legene på sykehus generelt er bedre
på kommunikasjon, men at deres
utfordring er faglig usikkerhet. –
Men hjelper all undervisningen

– Det er snakk om en massiv
kulturendring, svarer professoren,

spesialisthelsetjenesteforskriften.
Gulbrandsen mener at man må ut av
ren naturvitenskaplig tankegang og
skal man få til det, er det ikke nok
å gi legene opplæring i studiet. De
erfarne legene må også få kunnskap
om hvordan, og hva som er viktig.
de unge som kommer med teorien,
betyr at vi legger opp til veiledning
og supervisjon om kommunikasjon.
Dette er akkurat som i kirurgi, mener

– En vanlig måte å si jeg beklager er: – Jeg beklager at du opplever det sånn. Det er virkelig
å sette fyr på relasjonen, sier professor og kommunikasjonsekspert Pål Gulbrandsen.
En beklagelse må være uforbeholden, selv om du føler at du ikke har en objektiv skyld,
understreker han.
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Gulbrandsen og det bør være en selvfølge at

år siden- hva er det da som har blitt bedre.

man blir observert når man kommuniserer og

Handler det fremdeles om folkeskikk?

at man etterpå snakker om, og reflekterer rundt
hva som skjedde. Og dette er det ikke satt av

–Nei, nei, nei, det er ikke riktig, det handler

ressurser til i det hele tatt, i følge professoren.

ikke om folkeskikk – det er det alle leger
og journalister tror, men det er langt mer

”

Legene befinner seg
i en objektiviserende
tradisjon, som i seg
selv er så sterk og
viktig at de heller ikke
utfordres på den.

Det tar 20 år…

komplekst enn som så, mener Gulbrandsen.

Fremdeles er klagene fra pasienter om

Nesten alle leger er høflige og vennlige nå til

dårlig kommunikasjon med legene blant

dags, men det betyr ikke at de er nysgjerrige

de aller hyppigste klagene. – Men hvis det

og interessert i svarene de får. Det betyr

er slik at det blitt så mye bedre enn for 20

heller ikke at de ser utover kroppen og de

om dette , sier de at jeg er den eneste som

fysiske symptomene, eller at de forsøker å

snakker med dem om disse temaene – og

forstå pasienten i en større sammenheng; at de

det som er så viktig! Gulbrandsen mener

forsøker å sette seg inn i hva pasienten faktisk

at utfordringen også ligger i at selve den

forstår og tenker. – Dette handler om at legene

medisinske treningen foregår i en tanke hvor

befinner seg i en objektiviserende tradisjon,

man forholder seg til objekter. Gulbrandsen

som i seg selv er så sterk og viktig at de heller

mener at det vanskelige med å forholde seg

ikke utfordres på den. – Fremdeles er det de

til subjekter er at da har man ikke kontroll.

flinkeste studentene som studerer medisin, er

– Da må jeg slippe det andre subjektet til

det vanskeligere for dem å innrømme at de

og det kan gjøre det vanskeligere å beholde

gjør feil? – Jeg tror en viktigere årsak er at de

kontroll blant annet over tid og situasjon.

er mer sårbare fordi de jobber med liv og død.

Og dette får de absolutt ingen trening i

Når jeg snakker med studenter og turnusleger

håndtere, mener professor Gulbrandsen.

”

Det bør være en
selvfølge at man blir
observert når man
kommuniserer og at
man etterpå snakker
om, og reflekterer
over hva som skjedde.
(P.Gulbrandsen).

(P.Gulbrandsen).

er nesten umulig å få tak i leger som er villige
til å snakke om feilene sine, sa professoren.

Altfor redde
Vi leger er altfor redde for å bli vurdert
”utenfor standard” enn vi trenger å være, sa
Gulbrandsen, men du nevner rusmisbruk blant
leger sa han til Stephanides og kunne ikke si
seg helt enig med henne i at de som innrømmer
feil, fortere kommer i vanskeligheter. Han
mente det kunne være avhengig av betingelsene
rundt selve innrømmelsesituasjonen. – Er det
noe man er forsonet med og kan innrømme i
en direkte dialog med pasient eller pårørende,
eller er det noe man føler seg presset til å gjøre?
Og er det presset på en allerede sårbar lege som
kanskje allerede sliter litt med livet sitt på en
eller annen måte, spurte han og mente at etter
én feil var ikke veien til rusmisbruk veldig kort.
Da er det gjerne noe mer, mente professoren.

LEGER BLIR STRAFFET
Som tidligere assisterende fylkeslege i Hordaland hadde Signe Marit Stephanides blant annet
ansvaret for behandling av mellom 3-og 400 klager fra pasienter.
– Og veldig mange av dem dreide seg om
kommunikasjon, sa revmatologen etter
Gulbrandsens foredrag. Hun var ikke av
den oppfatning at leger ikke skal beklage,
men mente at det er noen utfordringer for
dem som faktisk ”kryper til korset”.
– For når det kommer til beklagelser ,
innrømmelser og unnskyldninger- ja, det
å vedgå noe, da så vi også at det kunne bli
brukt mot legen i ettertid. Hennes erfaring
var at dette ble lagt til grunn for klagen fra
pasienten – at legen hadde vedgått at det
var skjedd en feil og beklaget. – Man skal
jo ikke straffes for å innrømme at man har
gjort feil, men faktum er at man blir det i en
del situasjoner, mente Stephanides. – Tenk
20

på rusmisbruk blant leger- på feil de gjør. De
som innrømmer feil får en raskere reaksjon
enn dem som klarer å skjule det. Dette er
vanskelig i noen settinger, sa Stephanides.

Leger snakker helst ikke
– Det du sier viser ikke minst at det ikke bare er
pasientene som er sårbare, svarte Gulbrandsen.
Og jeg kjenner veldig mange leger som har
problemer med å forsone seg med å ha gjort
noe som de egentlig mente var for dårlig. Han
refererte til en lege som kommer inn to ganger
i året og for å fortelle studentene om hvordan
det var å gjøre en alvorlig feil og om hva som
skjedde etterpå. – Vi har forsøkt å skaffe andre
som kan komme og avlaste ham litt, men det

Gynekolog Arild Tandberg åpnet sitt spørsmål med å si at det var
mulig han provoserte, men stilte likevel spørsmål om det er lovverket det er noe galt med når det ganske ofte oppstår situasjoner der
brukermedvirkning overhodet ikke fungerer. – For det er i mange
situasjoner helt umulig for pasientene å kunne gi et informert
samtykke, mente han.

Revmatolog Signe Marit Stephanides delte erfaringer fra sin tid som
assisterende fylkeslege i Hordaland.

Pål Gulbrandsen: – Spørsmålet provoserer ikke meg, for jeg har
tenkt det mange ganger. Og jeg mener at det ikke er noe galt med
det prinsipielle i lovverket. Dette handler om en demokratiseringsprosess i samfunnet og en bevisstgjøring omkring pasientenes
autonomi. Det som er mangelen, er at det nesten ikke finnes en
lege i Norge som har fått trening i den utrolig krevende jobben det
er å få til informasjon med pasientmedvirkning på en god måte. Det
finnes ingen systematisk trening i det, sa Gulbrandsen.

Vidar Gustavsen, øyelege
– Hvordan skal pasienten kunne forstå? De har jo verken studert anatomi eller fysiologi, sa øyelege Vidar Gustavsen og siterte sin gamle
professor fra turnustjenesten. – Noen ganger tenker jeg at det er ingen som vet så lite om egen helse som pasienten selv, og da gjelder nesten
ikke uttrykket at ”den vet best hvor skoen trykker som har den på”. Noen ganger er det helt utrolig hva pasientene ikke vet, sa Gustavsen.
– Ikke husker de hvem fastlegen er, ikke hvilke medisiner de bruker, hvilke operasjoner de har hatt eller hvorfor de ble operert – eller hvor
lenge de har hatt plagen de kommer for. — Noen ganger blir jeg faktisk litt oppgitt, sa en engasjert øyelege og ba Pål Gulbrandsen kommentere utspillet hans.
Pål Gulbrandsen konstaterte at dette var en beskrivelse av hvordan det ofte er. – Nå har nok pasientene som populasjon forandret seg fra
70-tallet og til i dag, mente han. De fleste av dere har møtt googlepasienten, men det betyr ikke at de har studert anatomi og fysiologi,
men de har mange oppfatninger allerede når de kommer inn. Han fortalte om en situasjon som turnuskandidat der han og sjefen tok imot
pasienter annenhver dag og observerte hverandre. Svært lærerikt, sa han, men flere ville til Gulbrandsen enn til læremesteren hans. Og
spørsmålet om hvorfor kom opp. – Jeg sa til min svært faglig dyktige læremester at jeg sitter med en inntrykk av at du forventer veldig mye
av pasienten – mens jeg forventer ingen ting. – Dette var på ingen måte ment nedlatende, forsikret Gulbrandsen – men dette hadde en
pedagogisk funksjon og jeg bestemte meg der og da for at ingen pasienter skulle forlate mitt kontor uten at de skjønte mer enn da de kom.
Og det er jo ikke en legefunksjon, men en lærerfunksjon, konstaterte han. – Lovverket setter krav til oss som vi ikke må misforstå. Krav om at
alt løser seg bare pasientene får mest mulig informasjon og får medvirke mest mulig. Det er helt feil, vi må bli tryggere på hvor grensene går
på dette punktet, avsluttet han.
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PSL-ÅRSMØTE I BILDER
Da bildet ble tatt, var det valginnspurt og travle tider for lederne i mange foreninger.
Når denne utgaven av bladet kommer ut, vet både presidenten i Legeforeningen Marit
Hermansen og leder i Allmennlegeforeningen Tom Ole Øren hvilken vei helsepolitikken går
de neste fire årene. Eller gjør de det?
Bærumskolleger: nevrolog Einar Kinge, og revmatolog Liv Elisabeth Kjustad- begge holder til i Sandvika.

”Kringsatt” av kvinner – en fornøyd Sverre Dølvik – trygt plassert mellom presidenten i Legeforeningen Marit Hermansen og ny PSL-leder
Frøydis Olafsen

– Kjærligheten blomstrer i PSL, var det nygifte parets forslag til
bildetekst. Lillehammergynekolog Arild Tandberg med Paola Luisi
Tandberg.
Sverre Dølvik benyttet anledningen for siste gang, til å uttrykke sin takknemlighet for all
hjelp og støtte fra to uunnværlige medarbeidere i Legeforeningen, Pål Alm Kruse og Ragni
Skille Berger.

Noen ganger er pausene aller best!

Revmatolog Cybéle Kristo og nevrolog Geir Dundas Slapø benyttet sjansen til en
kollegial prat på det Gamle Raadhus.

Her er Oslogynekolog Gro Nyland, flankert av to ”rookies: fra v. øyelege Vibeke
Birkeland, ny i PSL-styret og helt fersk avtalespesialist i Arendal, nevrolog Karen
Herlofson.
22

Øyelege Erling Strand og øyekollega Asbjørn Bakken fant et ”stille”
hjørne i et meget støyfullt lokale.

Gode gamle venner – Øyelege Vibeke Dons Wankel og
nevrolog Einar Kinge svinger seg.

Kvelden er ennå ung, men stemningen er der- Legeforeningens
generalsekretær Geir Riise og lungelege Erik Dyb Liaaen –nytt
styremedlem i PSL:

Guri Haaland var eneste barnepsykiater på årsmøtet,
her med sin mann lungespesialist Jostein Asmervik.

Presidenten ønsket godt møte og takket Sverre Dølvik for godt, og ikke minst veldig
hyggelig samarbeid de siste årene.

På tampen av dagen er et glass med noe kaldt i, ikke å forakte. Fra v. urolog Morten Andersen, ortoped Trygve Kase
og anestesiolog Wenche Sabel.
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Wenche Sabel fremførte det hun kalte et eget ”tragisk
dikt” om den utbrente kardiologen – til høylytt latter
fra salen - etterpå fulgte hun opp med å oppmuntre
salen til allsang – hjulpet av Sverre Sand– også med
egen sangtekst der hun harselerte over det privat
helsevesen.

Det ligger mye arbeid bak årsmøte og administrasjonskurset. Både
Sverre Sand, Erik Zadig og Faranak Asadi har bidratt.

Man får ikke mer moro enn man lager selv! Sett fra v. Revmatolog og samfunnsmedisiner Signe Marit Stephanides, revmatolog og samfunnsmedisiner i Bergen og leder i Øyelegeforeningen Bente Haughom, Ana
Soler, hudlege i Oslo,Frøydis Olafsen, ny PSL-leder og øyelege Rim Nahoui Alme

Det nærmer slutten på middagen og Sverre Dølvik med sin Fie får blant annet
overlevert to varme pledd til lange vinterkvelder - Kanskje uten konstante
avbrudd av telefoner, SMSer, mailer og dokumenter som MÅ leses.

Lungelege fra Bergen og nytt styremedlem i PSL, Erik
Dyb Liaaen overrasket med sang ved bordet.
Tidligere leder for avtalespesialistene Sverre Dølvik og Tom-Ole
Øren, leder i Allmennlegeforeningen har jobbet godt sammen.
Et samarbeid mellom foreningene blir ikke mindre viktig i tiden
fremover.
Erik Zadig ønh-lege var årets toastmaster og høstet stor applaus blant annet for
humoristisk ”dikt”. Kona Lisa var ”assisterende” toastmaster og her gjør de stas
på Sverre Dølvik.

En tale må til ! Frøydis Olafsens første bankett-tale som ny leder
i PSL.
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Vakre omgivelser og god mat – all grunn til å trives : Kristen K Realfsen og
Solveig Otteren Ulvik begge øyeleger fra Bergen.

Det ble antydet at litt yngre blod i PSL bidro til høy aktivitet også på dansegulvet- her demonstrert av Vibeke Birkeland og Per Klyve ,
Erik Dyb Liaaen og Yngvild Skåtun Hannestad.

Her skal det danses! Gynekolog i Oslo, Sverre Sand
bretter opp ermene og byr opp gynekologkollega
Kathe Aase fra Bergen.

Kommunikasjon er en alvorlig sak, en dyp konsentrert gjeng under Pål
Gulbrandsens foredrag.

Ingen tvil, kveldens ”prinsesse” var gynekolog Merete Blakstad

God stemning etter Pål Gulbrandsens foredrag
om kommunikasjon. Psykiater Henning
Alexander Huneide (midt i bildet) benyttet
sjansen til å forære ny bok om psykoterapi til
professor Gulbrandsen.
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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

WWW.NUCALA.NO

I 2 placebo-kontrollerte studier var insidensen av reaksjoner på injeksjonsstedet med mepolizumab 100 mg s.c. og placebo henholdsvis 8% og 3%. Disse hendelser var alle
ikke-alvorlige, milde til moderate i intensitet og de fleste reaksjoner gikk over i løpet av få dager. Reaksjoner på injeksjonsstedet oppsto vanligvis i begynnelsen av
behandlingen og i løpet av de tre første injeksjoner, og med færre reaksjoner ved de påfølgende injeksjonene. De vanligste manifestasjoner ved disse hendelser var smerte,
rødhet, hevelse, kløe og brennende følelse.1
Nucala skal ikke brukes for å behandle akutte astmaeksaserbasjoner. Astmarelaterte bivirkninger eller
eksaserbasjoner kan forekomme under behandlingen. Pasienter bør instrueres om å kontakte lege dersom deres
astma fortsetter å være ukontrollert eller blir verre etter behandlingsstart. Brå seponering av kortikosteroider etter
start med Nucala anbefales ikke. Hvis reduksjon av kortikosteroider er nødvendig, bør dette skje gradvis og
veiledet av lege. Allergiske reaksjoner kan oppstå under og etter injeksjonen. Pasienten skal informeres om å søke
legehjelp umiddelbart dersom allergiske reaksjoner inntreffer.

Forsiktighetsregler: Skal ikke brukes til å behandle akutte
astmaeksaserbasjoner. Astmarelaterte bivirkninger eller eksaserbasjoner
kan forekomme under behandling. Pasienten bør informeres om å søke
legehjelp dersom astmaen fortsatt er ukontrollert eller blir verre etter
behandlingsstart. Brå seponering av kortikosteroider etter behandlingsstart er
ikke anbefalt. Hvis dosereduksjon av kortikosteroider er nødvendig, bør dette
skje gradvis og veiledet av lege. Allergiske reaksjoner: Akutte og forsinkede
systemiske reaksjoner, inkl. overfølsomhetsreaksjoner, har forekommet. Slike
reaksjoner oppstår vanligvis få timer etter administrering, men kan i noen
tilfeller oppstå senere (dvs. typisk etter flere dager). Disse reaksjonene kan
komme for første gang etter lang tids behandling. Pasienten skal informeres
om å søke legehjelp umiddelbart dersom allergiske reaksjoner inntreffer.
Parasittære infeksjoner: Preeksisterende helmintinfeksjoner bør behandles
før behandlingsstart. Blir pasienten smittet under mepolizumab-behandling
og ikke responderer på antihelmintbehandling, bør midlertidig seponering av
mepolizumab vurderes.
Interaksjoner: Ingen interaksjonsstudier er utført. CYP450-enzymer,
efflukspumper og proteinbindende mekanismer er ikke involvert i
eliminasjonen av mepolizumab, og potensial for legemiddelinteraksjoner er
derfor lavt.

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

1

Overdosering/Forgiftning: Ingen klinisk erfaring med overdosering.
Enkeltdoser ≤1500 mg gitt i.v. har ikke gitt toksiske effekter. Behandling:
Ingen spesifikk behandling. Støttende behandling og overvåkning etter
behov. Ytterligere behandling bør følge klinisk indikasjon eller anbefaling fra
Giftinformasjonen.
Egenskaper: Klassifisering: Humant monoklonalt antistoff (IgG1, kappa).
Virkningsmekanisme: Bindes med høy affinitet og selektivitet til humant
interleukin-5 (IL-5), og hemmer bioaktiviteten til IL-5. Dermed hemmes
IL-5-signalering, og vekst, differensiering, rekruttering, aktivering, produksjon
og overlevelse av eosinofiler reduseres. Absorpsjon: Langsom absorpsjon, med
median Tmax 4-8 dager. Biotilgjengelighet ved astma: 74-80%. Fordeling: Vd:
55-85 ml/kg. Halveringstid: T½: 16-22 dager. Populasjonsfarmakokinetisk
analyse anslo systemisk clearance av mepolizumab til 3,1 ml/dag/kg.
Metabolisme: Brytes ned av proteolytiske enzymer som er bredt distribuert i
kroppen, og ikke begrenset til levervev.
Oppbevaring og holdbarhet:
Oppbevares ved høyst 25°C. Skal ikke fryses. Oppbevares i originalpakningen
beskyttet mot lys. Etter rekonstituering: Kjemisk og fysisk stabilitet er vist i
8 timer når oppbevart <30°C, men bør fra et mikrobiologisk synspunkt brukes
umiddelbart.
Sist endret: 28.11.2016
Basert på SPC godkjent av SLV: 28.02.2017
Nucala, pulver til injeksjonsvæske, oppløsning:
Styrke

Varenr.

Pris (kr)1

R.gr.2

Refusjon3

Mepolizumab
1 hetteglass 399039
100 mg

Pakning

13914,60

C

-

1

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

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

2

Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.

3

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

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

Les preparatomtalen før forskrivning av Nucala.

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

Ved uønskede medisinske hendelser, kontakt GlaxoSmithKline på
telefon: 22 70 20 00.
Referanser:
1. Nucala preparatomtale avsnitt 4.8 Bivirkninger (28.02.2017).

GSK, Postboks 180 Vinderen. 0319 Oslo.
Telefon: 22 70 20 00. Telefaks: 22 70 20 04. www.gsk.no
© 2017 GSK group of companies or its licensor.
Nucala is a trade marks owned by or licensed to the GSK group of companies.
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Innovativ formulering
for bruk én gang daglig1

SLUTTET PÅ DAGEN PÅ SYKEHUSET:

TILBAKE I FOLDEN ETTER
ÅTTE ÅR SOM HELPRIVAT

Bryt den
onde sirkelen

– Med en avtalehjemmel har jeg økt statusen i fagmiljøet og mistet litt status blant en del
pasienter, sier nevrolog Karen Herlofson og ler hjertelig. Hun er den heldige ”vinner” av en
nyopprettet hjemmel i Arendal.
Tekst og foto: Lottelise Folge

– Alle gratulerer og sier det var på tide,
og det gir deg en slags følelse av å være
en del av noe. Min gamle onkel i Bærum
synes riktignok jeg var litt finere før – men

Se nærmere på tørt øye-sykdom med tanke på alvorlig keratitt.

nå er jeg en del av allmuen, spøker en blid

Ikervis bryter den onde sirkelen av inflammasjon ved
tørre øyne og reduserer signifikant hornhinneskader.2–4

det er godt å være en del av systemet.

og fornøyd nevrolog og konstaterer at

”

– Min gamle onkel
synes riktignok jeg
var litt finere før.

Når kunstige tårer ikke er tilstrekkelig, forskriv Ikervis

(ciklosporin 1 mg/ml)

Referenser: 1. Preparatomtale for Ikervis. 2. Baudouin C et al. Br J Ophthalmol 2014;98:1168-1176. 3. DEWS (International Dry Eye Workshop). Ocul Surf 2007;5(2): 65-204. 4. Leonardi A et al. Eur J Ophthalmol
2016;26(4):287-296.

Å være helprivat var i utgangspunktet ikke

IKERVIS ØYEDRÅPER, emulsjon i endosebeholdere 1 mg/ml: 1 ml inneh.: Ciklosporin 1 mg, cetalkonklorid 0,05 mg, middels lange triglyserider, glyserol, tyloksapol, poloksamer 188, natriumhydroksid (til pHjustering), vann til injeksjonsvæsker. Indikasjoner: Alvorlig keratitt hos voksne med tørt øye-sykdom som ikke er bedret til tross for behandling med tåreerstatninger. Dosering: Behandling må initieres av øyelege/
helsepersonell kvalifisert i oftalmologi. Voksne inkl. eldre: Anbefalt dose er 1 dråpe 1 gang daglig som påføres berørte øyne ved sengetid. Behandlingsrespons revurderes minst hver 6. måned. Glemt dose: Behandlingen
fortsettes neste dag som normalt. Pasienten skal rådes til ikke å bruke mer enn anbefalt dose. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig. Barn og ungdom <18 år: Ikke
relevant. Tilberedning/Håndtering: Kun til engangsbruk. Hver endosebeholder er tilstrekkelig til å behandle begge øyne. Pasienten skal først vaske hendene. Endosebeholderen ristes forsiktig før administrering.
Administrering: Kontaktlinser fjernes før administrering og settes inn igjen ved oppvåkning. Pasienten skal instrueres i å bruke nasolakrimal okklusjon og å lukke øynene i 2 minutter etter inndrypping, for å redusere
systemisk absorpsjon (kan redusere systemiske bivirkninger og gi økt lokal aktivitet). Ved bruk av flere topisk oftalmiske legemidler, må de administreres med ≥15 minutters mellomrom. Ikervis administreres sist.
For bruksanvisning, se pakningsvedlegget. Ubrukt emulsjon kastes umiddelbart etter administrering. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Aktiv eller mistenkt okulær eller periokulær infeksjon.
Forsiktighetsregler: Brukes med forsiktighet ved sykdomshistorie med okulær herpes. Nøye overvåkning anbefales ved alvorlig keratitt hos pasienter som bruker kontaktlinser. Hjelpestoffer: Inneholder cetalkonklorid
som kan gi øyeirritasjon. Bilkjøring og betjening av maskiner: Kan gi midlertidig uklart syn eller andre synsforstyrrelser. Pasienten skal rådes til ikke å kjøre eller bruke maskiner før synet er blitt klart igjen. Interaksjoner:
Ciklosporin kan påvirke motstandskraften mot infeksjoner og maligniteter, og samtidig bruk av øyedråper som inneholder kortikosteroider kan potensere disse effektene. Forsiktighet utvises hos pasienter med glaukom
som får annen samtidig behandling, spesielt betablokkere kjent for å minske tåreutskillelsen. Graviditet, amming og fertilitet: Ikke anbefalt til fertile kvinner som ikke bruker effektive prevensjonsmidler. Graviditet: Ingen
data. Anbefales ikke med mindre mulig fordel for mor er større enn mulig risiko for fosteret. Amming: Utskilles i morsmelk. Tilstrekkelig informasjon om effekter på nyfødte/spedbarn foreligger ikke. Ved terapeutiske
doser ciklosporin i form av øyedråper er det usannsynlig at tilstrekkelige mengder vil være tilstede i morsmelk. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra. Bivirkninger: Svært vanlige
(≥1/10): Øvrige: Smerte på inndryppingsstedet. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Øye: Erytem i øyelokk, økt tåreflod, okulær hyperemi, uklart syn, øyelokksødem, konjunktival hyperemi, øyeirritasjon, øyesmerte. Øvrige:
Irritasjon/erytem/tåreflod på inndryppingsstedet. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Infeksiøse: Bakteriell keratitt, oftalmisk herpes zoster. Øye: Konjunktivalt ødem, tåreforstyrrelse, utsondring, kløe, konjunktival
irritasjon, konjunktivitt, følelse av fremmedlegeme, avleiringer, keratitt, blefaritt, korneal dekompensasjon, chalazion, hornhinneinfiltrater, hornhinnearr, øyelokk-kløe, iridosyklitt. Øvrige: Reaksjon/ubehag/kløe/følelse av
fremmedlegeme i øyet på inndryppingsstedet. Overdosering/Forgiftning: Topisk overdose er lite sannsynlig. Behandling: Symptomatisk og støttende. Egenskaper: Klassifisering: Syklisk polypeptid og immunmodulator
med immunsuppressive egenskaper og antiinflammatorisk effekt. Virkningsmekanisme: Absorberes passivt inn i T-lymfocyttinfiltrater i kornea og konjunktiva og inaktiverer kalsineurinfosfatase. Ciklosporinindusert
inaktivering av kalsineurin hemmer defosforylering av transkripsjonsfaktoren NF-AT og forhindrer NF-AT-translokasjon inn i kjernen, og blokkerer dermed frigjøring av proinflammatoriske cytokiner. Oppbevaring
og holdbarhet: Etter åpning av aluminiumsposen skal endosebeholderne oppbevares i posen for å beskytte mot lys og unngå fordampning. Må ikke fryses. Sist endret: 02.11.2015. Basert på SPC godkjent av SLV:
07/2016. Ikervis, ØYEDRÅPER, emulsjon i endosebeholdere:
Pakning, Varenr.
30 × 0,3 ml (endosebeholdere), 392390

Refusjon1, Byttegruppe
Blå resept

Pris (kr)2
- 907,50

Herlofsens valg, men det eneste alternativet
til sykehus i hennes område. Hun var derfor
raskt ute med å søke da Helse Sør-Øst utlyste
en nevrologhjemmel i 2015 – der var hun
en av 6 søkere. Men denne utlysningen
ble ikke helt som andre utlysninger. Ikke
lenge før søknadsfristen gikk ut, fikk hun
ved en tilfeldighet vite av en overlege på
sykehuset at hjemmelen var frosset.

Informasjon- hva er det?

R.gr.3
C

1
Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO. 2Pakninger 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. 3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.

Santen Norge • Postboks 43 • 3166 TOLVSRØD • Tel 33 32 98 02 • www.santen.no • info.no@santen.com
Representasjonskontor for SantenPharma AB

Noe mer informasjon tilfløt henne ikke til tross
IKE 1706-04NO

Styrke
1 mg/ml

(KH)

for gjentatte forsøk på å komme i kontakt med

– Alle gratulerer og sier det var på tide, og det gir deg en slags følelse av å være en del av noe, sier nevrolog Karen Herlofson.
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de ansvarlige i Helse Sør-Øst, både på telefon
og mail. Da hjemmelen nok en gang ble utlyst,
forlangte HSØ at de søkerne som fremdeles var
interessert måtte søke på nytt. Å revitalisere
den gamle kom ikke på tale. Interessen for
hjemmelen hadde avtatt kraftig etter den
nye utlysningen, kun 2 meldte sin interesse.
Intervjuene ble foretatt i slutten av juni og
allerede i midten av august var driftstilskuddet
på plass og Herlofson kunne starte sin
nye tilværelse som hjemmelsinnehaver.
Hun skal dele kontorfellesskap med
tre ”utrolig hyggelige” fastleger hun
kjenner fra før, og en turnuskandidat.

”

– Med alle takstene,
blir man langt
mer fokusert på
økonomi enn man
var som helprivat.
(KH)

Billigere for pasienten
Pasientene er naturligvis strålende fornøyd med
at hun har fått avtale, for det betyr billigere
legebesøk. Men de hadde også helst sett at
de beholdt fordelene ved at hun drev privat,
forteller Herlofson. Nå må de ha henvisning,
det blir mer komplisert å ringe henne til alle
døgnets tider, og dessuten ringe for å få resept
uten å måtte betale for det. Da vi snakket med
Herlofson for tre år siden, sa hun at byråkratiet

– Det ligger viktig informasjon i mammografi i dag som ikke utnyttes, mener Åsle-Marit Ullern.

– Jeg har ikke tenkt å rappe noen pasienter, ler Karen Herlofson. Hun mener det er opp til sykehuset å vurdere hvilke pasienter hun skal ta i
sin avtalepraksis. Her fotografert i striregn under Arendalsuka.

synes særlig at det er en del å sette seg

La LIS´ ene komme

inn i når det gjelder NPR-registrering.

Karen Herlofson har stor tro på LIS i

Rapper ikke pasienter
Det siste året har alle helseregionene jobbet
med å få satt samarbeidsavtalene mellom
sykehusene og avtalespesialister i system.
En prosess som går ekstremt tregt de fleste
steder i landet. Så også i Arendal. Der hadde
ikke hørt om avtalene til tross for at dette
er pålagt og angivelig kommunisert til alle

avtalepraksis. Hun nøler overhodet ikke på
spørsmål om hun kunne tenke seg å ta i mot
leger i spesialisering og slår samtidig fast

IGNORERES

at på sitt nye arbeidssted har hun plass til å
ta i mot dem. Hører dere Helse Sør-Øst?

Balansekunst
Som helprivat syntes Herlofson at hun
hadde funnet en fin balanse mellom jobb og

som avtalespesialist ikke bekymret henne noe

sykehus. Ikke fordi Herlofson er bekymret

særlig. Nå drar hun litt mer på det. Og det er

for samarbeidet med ”sitt” sykehus for det

vel ingen tvil om at hverdagen for Herlofson

fungerer allerede svært godt. Nå ser nevrologen

vil bli betydelig endret. Antallet pasienter blir

ser frem til å få klarert med sykehuset hvilke

etter hvert doblet i forhold til tidligere – for

pasienter hun skal ta over. – Jeg har ikke

lange ventelister. Hun tror at hun antagelig

nevrologer er normtallet 2000 – Og med

tenkt å rappe noen, ler hun. Sykehuset får

kommer til å jobbe veldig mye mer og

alle takstene, blir man langt mer fokusert på

vurdere hvilke pasienter de ønsker at jeg skal

antageligvis også tjene mer – men penger

økonomi enn man var som helprivat. Folk

ta – hvilke det er de har problemer med å

tror det er omvendt, men systemet tvinger
en til et annet fokus, mener Herlofson. Hun
30
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antall pasienter, fritid og økonomi. Likevel

Måling av brysttetthet er en viktig del av risikovurderingen før man behandler kvinner i
overgangsalderen med hormonpreparater. I USA og mange europeiske land har kvinner
lovfestet rett til denne kunnskapen. – I Norge bryr man seg ikke om det, sier gynekolog.

tok ønsket om en hjemmel overhånd. Nå

Tekst og foto: Lottelise Folge

er hun litt engstelig for arbeidsmengden og
Gynekolog og avtalespesialist Åsle-Marit

Etter dokumentasjonen som da ble lagt frem,

det og risikofaktorer hos den enkelte pasient ,

Ullen hadde knapt hørt om registrering

mener Ullern at brysttetthet bør være en

fordi hormonbehandling er en kjent risikofaktor

av brysttetthet, da temaet ble omhandlet i

viktig del av risikovurderingen man foretar

i forhold til kreft – om enn liten, sier Ullern.

er ikke alt vet du, smiler nevrologen som

en av hovedforelesningene på den årlige

før kvinner eventuelt skal behandles med

Så langt er det ingen gullstandard for hvilke

håndtere. Dette tror hun blir en mye greiere

mest av alt gleder seg til nye utfordringer,

gynekolog/obstetrikerkongressen i San

hormonsubstitusjon i klimakteriet. – Vi må

kriterier man skal vurdere mammogrammene

prosess nå som hun har fått hjemmel.

et arbeidsmiljø og over ”å høre til”.

Fransisco i 2015, der hun var tilstede.

blant annet vurdere hvor lenge man skal bruke

ut i fra når det gjelder brysttetthet. I tillegg
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blir det hevdet at dette skaper mer bekymring

er at både bindevevet og kjertelvevet kan

enn nyttig helseinformasjon for kvinnene.

maskere tumorer. Til gjengjeld er det

”Not invented here”
De fleste gynekologer vil ha en normal
mammografi før de gir hormontilskudd til
kvinner i klimakteriet. Og med den nye
kunnskapen om brysttetthet i bagasjen begynte
Ullern optimistisk, når hun skrev ut henvisning
til mammografi, også å be om BI-RAD score.

lettere å oppdage svulstene når brystet
er fettrikt og gjennomskinnelig. – Men å
ha tette bryst er en risikofaktor i seg selv,
understreker Ullern og forsetter: Problemet
er todelt. Ved økt brysttetthet er svulster
vanskeligere å se, og kreft oppdages
derfor senere. Og økt brysttetthet er en
risikofaktor i seg selv for brystkreft.

Men ingen svarte henne på dette- heller ikke de

Et spørsmål om ressurser

private røntgeninstituttene. – Jeg skjønte etter

En av utfordringene i diagnostikken i

hvert at her i Norge gir man ikke ut dette – det

dag ligger i at man oppdager svært små

eksisterer en slags konsensus om at det ikke

svulster som kanskje aldri utvikler seg

skal gjøres. Hun forteller at når hun tok kontakt

til kreft, på samme måten som i prostata.

med røntgeninstituttene om dette, visste de godt

Dette har vært hovedargumentet mot

hva hun snakket om, men svarte de ikke har

mammografiscreening. Man oppdager

noe system for hvordan dette skal følges opp.

forstadier som man ikke har gode nok tester
ennå til å forutse malignitetspotensialet i.

– Det mangler eksakte kriterier for hvordan
man kategoriserer funnene, slik jeg har forstått

– Hvorfor tror du at det ikke er noen

det, forklarer Ullern. Det betyr at de heller

oppmerksomhet rundt denne undersøkelsen?

ikke har noe system for hvordan de skal følge

Ullern mener at de som driver

opp dem som er BI-RAD kategori 4- det vil

mammografiprogrammet er opptatt av temaet,

si den lille kategorien kvinner som har 4-6

men at det som på alle andre områder; det

ganger økt risiko for å utvikle brystkreft.

handler om ressurser og en holdning om at

Alder ikke avgjørende
Graden av brysttetthet har ikke nødvendigvis
sammenheng med alder, for selv om
tettheten av vevet avtar hos mange kvinner i
aldringsprosessen, er dette individuelt. Den
røntgenologiske tettheten har sammenheng
både med alder, arv og hormonspeil. – Og
noen har tette bryst selv om de er kommet
overgangsalderen, sier Ullern. Problemet

”

ord også frykten for overdiagnostisering.
Men hun har tro på en bevisstgjøring
blant kvinner slik man har hatt i USAder retten til å få vite om brysttetthet er
lovfestet i de fleste stater. Dette skjedde
etter en grasrotbevegelse blant kvinner
som skapte et massivt politisk press.

Start med nivå 4!

– Vurdering av
BI-RAD score er
nødvendig for å
gi kvinner de best
kvalifiserte rådene
om hormonterapi.
(Åsle-Marit Ullern)
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man ikke skal uroe folk for mye, med andre

Ullern har selv vært gjennom en diagnostisk
prosess. Hun ble etterinnkalt på et
screeningmammografi og ba om å få se
bildet. Der observerte hun at hun hadde åtte
”pepperkorn” i brystvevet – og vurderte at
hun hadde en BI-RAD (brysttetthet) på nivå
tre til fire. — Jeg har, som mange av mine
kolleger brukt østrogener, det er ingen grunn til
ikke å gjøre det når man er frisk ellers, legger
hun til. Hvis man tar med BI-RAD score 3
og 4, gjelder dette 40 % av alle kvinner, men
hvis man reduserer registreringen til bare

Risikofaktorer for brystkreft hos
kvinner :

• Alder

å omfatte score på nivå 4 som er det mest

studie som viste at man ved mammografi ikke

forkalkningene i media er en markør hos

risikofylte nivået, - blir gruppen langt mindre

bare kan måle brysttetthet, men også måle

ellers hjertefriske kvinner. Denne gruppen

omfattende, rundt 5-10 %, forteller Ullern.

forkalkninger i det midtre laget av blodårene i

hadde mellom 3 og 29 % større risiko for å

kvinnebrystet – media. Disse forkalkningene

utvikle hjertesykdom etter 10 år. Ullern mener

Forkalkninger av blodårer

er noe annet enn de forkalkningene som er

at det ville være god forebyggende medisin

I fjor høste presenterte formannen i NAMS

en markør for celleforandringer i brystet,

å vite om dette for å kunne gi kvinnene råd

(North American Menopause Society) en

forklarer Ullern. Forskningen viser at

om livsstilsendringer, kost og vektkontroll.

• Brysttetthet
• Arv
• Tidligere inngrep på brystene
• Hormoner (først
kombinasjonshormoner og østrogen
(det siste i svært liten grad).

Hva er BI-RAD score?

BI-RAD SCORE står for Breast ImagingReporting and Data System. Systemet ble
i utgangspunktet utviklet for å kvalitetssikre
mammografiundersøkelser og er designet
for helsepersonell for å kunne foreta en
bedre faglig vurdering av pasientens
risiko for å utvikle brystkreft.
Grader av brysttetthet måles fra 1-4, der
1 er det laveste scoret.
Gjennom BI-RAD Score kan man også
se forkalkninger i det midtre laget i
blodårene(media).

Åsle-Marit Ullern

Ferdig medisiner ved UiO i 1984.
Turnus i Hammerfest og Snåsa.
Spesialistutdanning på A-hus, jobbet også
på Ullevål, Radium- og Rikshospitalet.
Sluttet som overlege på A-hus i 2004
og fikk den eneste avtalehjemmelen
for gynekologer i Oslo sør-øst. Hun er

Til venstre et mammogram som viser et bryst med mye fettvev. Siden fettvev er gjennomlysbart og gir en mørk bakgrunn på bildet, er den lille hvite tumoren lettere å se. Bildet av brystet til høyre har mindre fett, mer
kjertelvev og bindevev/ fibrøst vev. Dette brystet har også en tumor i omtrent samme område, men er langt vanskeligere å oppdage.

fremdeles den eneste avtalegynekologen
mellom Kolbotn og Lillestrøm.
Ullern har ”spesialisert” seg på
hormonterapi i klimakteriet, driver
nettsiden overgang.no, skriver artikler
og holder foredrag både for menigmann
og for kolleger som mener de har noe
å lære. Nylig holdt hun foredrag om
overgangsalder for kvinnelige blødere.
Ullern holder seg internasjonalt oppdatert
på hormonterapi i klimakteriet

Her ser man fire ulike nivåer på brysttetthet: Fra venstre det laveste nivået - A(mye fettvev) – B(spredt)- C(noen tette områder) og D(høyeste nivå) ekstremt tett.
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og minner om at det stort sett er kvinner over
30 år som får hjelp og som burde ha et greit
utgangspunkt for å ta en beslutning om et
slikt inngrep. De er ikke så lette å påvirke,
mener Rosenberg. – Jeg tror at de kanskje har
mer et ønske som kommer ”innenifra”- sier
plastikkirurgen og smaker litt på formuleringen.

(B. Rosenberg)

Negativt fokus
Samtidig innrømmer han at debatten naturlig

INTIMKIRURGI

KVINNER MED
REELLE PROBLEMER
Praksisen i Norge innen intimkirurgi har frem til nå vært fornuftig. De fleste kvinner som
oppsøker lege har et reelt problem og fortjener å bli tatt alvorlig, mener plastikkirurg.
Tekst og foto: Lottelise Folge

– Og noen av disse skal også behandles, sier

fra brannskadeavdelingen på Haukeland. –

uten at det har vært et problem, men i vår

Bjørn Rosenberg, plastikkirurgen som leder

Intimkirurgi er et marginalt felt innen estetisk

kom det plutselig et voldsomt fokus på dette

Norsk forening for Estetisk Plastikkirurgi

kirurgi med i hovedsak ukomplisert kirurgi,

i forbindelse med tv-programmet ”Innafor”.

(NFEP) og som selv har bakgrunn blant annet

sier han. Inngrepene har pågått i lang tid

Det ble blåst opp i mediene, mener kirurgen
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behandlere og det er penger involvert, blir det
plutselig et litt annet fokus. Og mer støy.
Han har selv operert denne pasientgruppen i
mange år, men i et lite omfang. – Når noen
kommer og beskriver plager og sier de har
vondt, må vi jo tro på dem, hvorfor skal vi ikke
det, selv om plagene sitter i underlivet, spør han.

Klare indikasjoner?
sette temaet intimkirurgi på agendaen. Som

– Det finnes ingen gode, konkrete, kriterier

tema. Han avviser ikke at all den negative

leder av NFEP mente han det var viktig for

for når det skal opereres for hypertrofisk labia

pressen kan ha vært med på å sette fagfeltet

foreningen å markere en holdning, men ikke

minora. Noen vil mene at det er indikasjon

estetisk kirurgi generelt i en litt dårligere lys

i pressen. Da heller gjennom faglige kanaler.

ved 4 cm- andre ved 7 cm. – Det blir en faglig

– og kan ha bidratt til at publikum oppfatter

Siden gynekologene tradisjonelt har vært

vurdering, sier Rosenberg som understreker

oss som mindre seriøse, sier Rosenberg. Han

dem som har tatt seg av dette området, var

hvor viktig det er å lytte godt til pasienten

synes ikke mediene helt gjenspeiler realiteten

det naturlig å ta kontakt med Gynekologisk

når hun beskriver plagene i forhold til det

i hva som foregår rundt på legekontorene.

forening. Og sammen har de blitt enige om det

han faktisk observerer. Rosenberg forklarer

Han innrømmer samtidig at han ikke var

han betegner som norske anbefalinger. De to

at han er nøye med å forklare pasienten at

umiddelbart begeistret for det han så i TV-

foreningene har blant annet ansett det som viktig

han kan redusere kjønnsleppene og dermed

innslaget om intimkirurgi i NRK-programmet,

å påminne medlemmene om de eksisterende

garantere mindre kjønnslepper, men kan ikke

men ønsker ikke å uttale seg om sine kollegers

reglene for markedsføring av denne typen

praksis. I stedet vil han heller understreke

tjenester. Og i tillegg å være ekstra varsomme

at det er viktig å være saklig og nøktern og

med de yngre pasientene. – Og vi har sagt at

å veie sine ord når man uttaler seg offentlig

indikasjonen ikke bør være rent kosmetiske,

om sensitive problemstillinger som dette.

men funksjonelle plager, presiserer Rosenberg.

nok har fått ham til å reflektere litt ekstra rundt

– Trenden om å få et Barbieunderliv og som er mer pornofisert enn det vi er vant til i Norge, kommer særlig fra USA, sier Bjørn Rosenberg.

”

Det er viktig å være
saklig og nøktern
og å veie sine ord
når man uttaler seg
offentlig om sensitive
problemstillinger
som dette.

Samtidig er han opptatt av at også pasienter

Felles holdning
Han skjønte tidlig at debatten kunne komme
til å eskalere da han fanget opp at NRK skulle

”

– Når pasientene
kommer til private
behandlere og det
er penger involvert,
blir det plutselig
et litt annet fokus.
Og mer støy.
(B. Rosenberg)

med psykisk og emosjonelt ubehag relatert
til underlivets utseende må tas på alvor.

Flere inngrep utenfor sykehus
Tidligere har mange av disse inngrepene foregått

garantere at kvinnen blir kvitt plagene.

Barbieunderliv
Han sier at han har sett komplikasjoner,
som eksempelvis sår som sprekker eller
sting som ryker. Intimkirurgi er ikke det han
driver mest med og det tror han gjelder for
de fleste andre kolleger i samme bransje.
Han liker selvsagt ikke tanken på at dette er
en type kirurgi som skal være med på øke
kroppspresset – da særlig blant unge jenter.

på sykehus. Men Rosenberg regner med at

Trenden kommer særlig fra USA, der målet er å

avtalespesialister og helprivate kommer til å

lage nærmest et Barbie-underliv og som er mer

ta over mye av intimkirurgien, ikke minst på

pornofisert enn det vi er vant til i Norge, sier

grunn av tøffere prioriteringer på sykehusene.

Rosenberg som håper at å presisere lovverket og
praksisen frem til nå overfor kolleger, vil kunne

Han mener at flere og flere pasienter blir avvist

bidra til en sunn utvikling av fagfeltet der god

av det offentlige, og når de kommer ut til private

medisinsk praksis og pasientbehandling er fokus.
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OLJER NESER OG BIHULER
MED EGEN OPPFINNELSE
En nesespray, laget på basis av fire godt kjente ingredienser med basis i olivenolje, og ”funnet
opp” av en ønh-spesialist, er det som skal gjøre livet lettere for neseopererte og dem som sliter
med tørre, tette neser og bihuler.
Tekst og foto: Lottelise Folge

PAAL BENTSEN

Etter endt utdanning, 7 år som
distriktslege i Nord-Norge
Startet spesialisering som ønh-lege 37 år

”

– Jeg har ingen
ambisjoner om å
konkurrere med
etablerte nesesprayer.

gammel i Karlstad i Sverige.

(PB)

Har vært ansvarlig overlege på sykehuset
og avtalespesialist i Narvik siden.
Jobber i faglig felleskap i Narvik med
allmennpraktiker, lungelege, revmatolog,
gynekolog og psykolog.

syntes aldri Paal Bentsen i Narvik at han kom

men er særlig opptatt av å få produktet
virkelig har laget et fantastisk produkt

så fantastisk! Vi visste ikke at du var såpass
skepsis, ler Bentsen ikke uten selvironi.
– Er du redd for å få et ”alternativ” stempel?
mange andre apotekprodukter og medisiner

Til nå har han tilbudt oppfinnelsen sin til

den er helt uten tilsetningsstoffer. Jeg har ingen

2000 pasienter og tilbakemeldingene er svært

til å designe flasken. Og dermed var det for

størknet blod postoperativt på en skikkelig

alvor duket for dr. Bentsens neseolje – med

måte. Den tradisjonelle sesamoljen syntes

bare naturlige ingredienser. Det tok et år å få

han ikke fungerer og saltvann i såre neser

det hele på plass og i produksjon, og like før

mener han heller ikke er godt alternativ.

årsskiftet kom det han beskriver som det første

For seks år siden bestemte han seg derfor

lasset til Norge. Han er nøye på at dette er et

det kan jeg ikke vise til, men derimot et langt

å ta saken i egne hender, og startet en viss

velværeprodukt og ikke et medikament. Det

liv som øre-nese-halsspesialist i praksis,

eksperimentell virksomhet i laboratoriet der

er ingen restriksjoner for hvem som kan bruke

gir meg i hvert fall et godt utgangspunkt

han jobber. På reiser i Europa hadde han

det – utenom de vanlige forsiktighetsreglene

for å bedømme resultatene, mener han.

positive. Et par pasienter fikk ubehag da de
fikk dråpene ned i halsen, men det problemet
ble fort løst med å bytte ut pipette med
spray. – Hvis du ser etter dobbeltblindede
undersøkelser, så må jeg nok innrømme at

basert på urter. Det fine med min spray er at
ambisjoner om å konkurrere med etablerte
nesesprayer, men jeg har pasienter som har
byttet ut sin gamle tradisjonelle spray med
min urtespray. Ønh-spesialisten får til og med
respons fra kvinner som forteller at mannen
snorker mindre etter at han begynte med oljen.
– Forventer du negative
reaksjoner fra industrien?
– Da dreier det seg jo om kommersielle

når det gjelder allergier – som mot citrus.

liten produksjon og oppfinnelsen hans begynte

er de skeptiske ? – Nei, reaksjonen er heller,

Ikke randomisert og
dobbelblindet

å produsere oljen og sin kreative livsledsager

peppermynte. Etter hvert fikk han i gang en

mener Bentsen. – Hva sier kollegene dine,

Vel, denne nesesprayen er på lik linje med

som kunne løse opp snørr, skorper og

blanding av sitron, eukalyptus, lavendel og

vil selge det det, er nok veien ganske lang,

ut til kolleger, for han mener at han

over et middel han kunne tilby pasientene

å ha prøvd seg frem endte han opp med en

av at de liker produktet, men derfra til at de

innovativ. Det er en vanligere reaksjon enn

I løpet av et langt liv som ønh-spesialist

stadig kommet borti forskjellige urter, og etter

tiden som trengs. – Apotekkjedene gir inntrykk

Han har så smått begynt å sende produktet

interesser og misunnelsens tak er lavt.

Paal Bentsen har startet nettbutikk og er

til kolleger og tatt kontakt med de store

Men jeg bryr meg ikke, jeg står trygt

klar på at dette må gå pent og forsiktig,

apotekene, men er klar på at dette må ta den

faglig, avslutter oppfinneren.

så smått å bli litt kjent i Narvik og omegn.

Miljøvennlig

HVEM SKAL TA KONTROLLJOBBEN?
FASTLEGE ELLER AVTALESPESIALIST?

– Så tenkte jeg – nei nå har jeg lyst til å gjøre
dette ordentlig. Han mobiliserte et anerkjent ,
garantert ”grønt” laboratorium i Frankrike til

”

– Et langt liv som
øre-nese-halsspesialist
i praksis, gir meg
i hvert fall et godt
utgangspunkt for å
bedømme resultatene.
(PB)
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Etter å ha prøvd seg frem en stund, endte ønh-spesialist Bentsen opp med en blanding av sitron, eukalyptus, lavendel og peppermynte. Her
foran sitron- og oliventre i egen hage i Frankrike(foto privat).

I Helse Midt-Norge og deler av Helse

er mer hensiktsmessig å få utført kontroll

Mikal Gjellan. Initiativet til undersøkelsen

Nord er det satt i gang en stor undersøkelse

hos fastlegen. Om lag 7 klinikker er med

er kommet fra miljøet på St. Olav der en av

som skal se på om det er noen forskjell

i studien som skal gå over flere år og som

allmennlegene har vært en av pådriverne.

på barn med innlagt øredren, om de blir

omfatter barn fra 4 år og oppover. Hvor

kontrollert av fastlege eller ønh-spesialist.

mange barn som blir inkludert har man

Hensikten med studien er å se på om det

ennå ikke oversikt over, sier ønh-spesialist
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NÅR SYSTEMET – IKKE
MENNESKET – SETTES I SENTRUM
I disse valgkamptider er det ikke til å unngå at man blir oversvømmet av kortversjoner av de
ulike partienes stortingsprogrammer. Dagens tittel er inspirert av følgende setning i Høyres
program: «Vår helse- og omsorgspolitikk setter mennesket, ikke systemet, i sentrum».
Tekst: Jan Helge Solbakk, professor i medisinsk etikk, UiO

Setningen lyder som søt musikk i mine ører, og
forhåpentligvis, i mange andres. Men grunntonen
i forannevnte setning harmonerer dårlig med
et forslag til lovendring helseminister Høie
nylig har hatt ute på høring, ‘Forslag til lov om
endring i behandlings-biobankloven - varig
lagring av blodprøvene i nyfødtscreeningen’.
Allerede navnet på forslaget bærer bud om at det
er systemet, ikke enkeltmennesket, som settes
i sentrum, ettersom navnet gir inntrykk av at
lovendringen bare vil ha konsekvenser for bruk
av materialet i biobanken til helsemessige formål.
I første avsnitt under kapitlet om ‘Behandlingsbiobankloven’ skriver departementet: «Loven
skal legge til rette for at materialet i biobanken
kan benyttes til helsemessige formål, herunder
diagnostikk, behandling og undervisning på
en etisk forsvarlig måte, jf. § 1». To avsnitt
senere står imidlertid følgende: «Ved endret,
utvidet eller ny bruk av blodprøvene, skal
det som hovedregel innhentes nytt frivillig,
uttrykkelig og informert samtykke. Dette følger

”

«REK kan gjøre unntak
og godkjenne bruk av
blodprøvene uten å
innhente samtykke.

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

Allerede navnet på
forslaget bærer bud
om at det er systemet,
ikke enkeltmennesket,
som settes i sentrum.

av behandlingsbiobankloven § 13. Unntak
fra dette kan følge av helseforskningsloven».
Det er urovekkende at det ikke sies direkte
at den lovendring som her foreslås også
vil åpne for at forskere uten hinder av
samtykke vil kunne gis tilgang til bruk av
varig lagret behandlingsbiobankmateriale.
Sammenblandingen av en screening det er
medisinsk ønskelig at alle samtykker til, og
opprettelsen av en evigvarende forskningsbiobank
med materiale fra hele befolkningen, og som det
kan forskes på uten at den enkelte får mulighet
til å samtykke til slik bruk, skurrer ikke bare
sterkt i forhold til Høyres programerklæring
nevnt ovenfor; den harmonerer dertil med en
holdning til enkeltmenneskets valgfrihet man
ville kunne forvente fra et stortingsprogram ad
modum AP. Da er det ikke til å undres over at
selv Gro finner det vanskelig å skjelne mellom
de to partienes programmer (Dagbladet, 6.09).
Under kapitlet om ‘Helseforskningsloven’ skriver
departementet videre om forskningsmessig bruk
av dette materialet: «REK kan gjøre unntak og
godkjenne bruk av blodprøvene uten å innhente
samtykke, jfr. helseforskningsloven § 28.
Dette kan bare skje dersom slik forskning er av
vesentlig interesse for samfunnet og hensynet til
deltakernes velferd og integritet er ivaretatt».
Den lovbestemmelse det her henvises
til står i motstrid til både artikkel 8 i

Helsinkideklarasjonen og artikkel 3
i Verdenserklæring om bioetikk og
menneskerettigheter, som begge understreker
viktigheten av at enkelt-menneskers interesser
og rettigheter ALDRI må ofres til fordel for
vitenskapens eller samfunnets interesser.
Paragraf 28 i helseforskningsloven forutsetter
samtidig at det på forhånd er mulig å
identifisere hvilke typer forskning som «er
av vesentlig interesse for samfunnet».
Dette er en forutsetning som aldri er blitt
belagt med dokumentasjon som viser at slik
forhåndsidentifikasjon er mulig. Videre gis det
ingen begrunnelse for hvordan forslaget om å gi
loven tilbakevirkende kraft og samtidig åpne for
at materialet kan brukes til forskningsmessige
formål uten hinder av samtykke, kan sies å være i
samsvar med kravet i § 28 i helseforskningsloven
om at «hensynet til deltakernes velferd og
integritet er ivaretatt». Til sist påstås det i
lovforslaget at å gi det tilbakevirkende kraft
ikke er i strid med Grunnlovens § 97, og det
på tross av ordlyden i grunnlovsbestemmelsen:
«Ingen lov må gis tilbakevirkende kraft».
Dette viser at selv Høyre ikke lenger synes det
er verdt å sette mennesket i sentrum, dersom
overordnede nyttehensyn tilsier at samfunnet har
mer å tjene på at nettopp systemet gis forrang.

”

Det sies ikke direkte at den
lovendring som foreslås vil
åpne for at forskere uten
hinder av samtykke vil
kunne gis tilgang til bruk av
varig lagret behandlingsbiobankmateriale.

PADDER OG FROSKER
Vi var de eneste norske kursdeltagere på det faglige møtet i London. Der var kolleger fra ulike
deler av verden, og i lunchpausen kom vi i snakk med en kvinnelig gynekolog fra Australia.
Det ble utvekslet tanker om fag og arbeidsforhold; Europa, sammenlignet med Oceania. Efter
at jeg var gått til lunch, fortsatte min kollega samtalen.

”

Tekst: Einar Berle

–Det var billigere å fly pasienter som trenger
spesialbehandling eller for å føde, til et
sentralt sykehus med spesialfunksjoner.

Noen tid efter dette Londonmøtet dro jeg til

min Fijikontrakt var på hell, kunne jeg derfor

Fiji, som Visiting Consultant ved sykehuset

omgående takke ja til en overlegestilling i

i Suva. Det var min fjerde Fiji kontakt. Med

nordre Queensland, Australia, en jobb som

stillingen fulgte eget hus, egen bil og tilgang

skulle vise seg å være allsidig og krevende,

til Internett. En sen kveld lød tonen som

med mye akuttmedisin og operativ virksomhet.

varslet innkommende e-mail; det var den
norske gynekologen fra møtet i London. Om

Nattlig spetakkel

jeg husket den australske kollegaen vi hadde

Jeg var kommet i regntiden. En høljende kveld

snakket med? Hun hadde tatt kontakt efter

trommet det øredøvende på taket. Blandet med

møtet og tilbudt ham jobb i Australia! Min

trommingen, en merkelig, uforståelig mumling,

kollega var en erfaren praktiserende spesialist,

en gjeng med gutter? På med sikkerhetslås og

men det var lenge siden han hadde beskjeftiget

lenke. Plutselig forsvant all strøm i området,

seg med akutt og operativ gynekologi.

leiligheten ble mørklagt. Efter lengre fartstid

Tilbudet virket forlokkende, men hensyn til

som skipslege, var jeg lært opp til alltid å ha en

familie og forpliktende legepraksis, førte til

lommelykt for hånden, så utstyrt med lykt og

at han takket nei: Om jeg kunne ta jobben?

våpen (kniv), nærmet jeg meg døren. Forsøkte

Han visste at jeg ved tidligere anledninger

nølende med:” Anybody there?” Intet svar,

hadde arbeidet i Australia, men ikke at jeg i

bare fortsatt mumling. Med døren på gløtt,

emailbesvarende stund jobbet på Fiji. Eftersom

lyste jeg ut i mørket. Intet svar på gjentatt
spørsmål, ingen å se. Jeg skulle til å gå ut, da
jeg oppdaget at hele utgangspartiet bestod av en

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

spill levende masse. Lyden kom derfra! Det var
padder! Monstrøse, kvekkende padder: Cane
Toads, efterkommere av en importartikkel,”
sukkerrørs- padder” innhentet for å bekjempe
utøy som kunne skade sukkerrørsplantager.
Fiendeløse som de var, hadde de spredt seg

– Jeg fikk beskjed om å møte på byens småflyplass neste morgen
klokken 09. 00, medbringende bærbart kolposkop og ditto ultralydapparat. Jeg skulle allerede efter første oppdrag få erfare hvorfor
mine kolleger hadde kviet seg for oppgaven.
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-– Det vakte således stor begeistring da jeg som nyansatt fra ultima
Thule, meldte meg frivillig til klinisk tjeneste i noe som skulle vise
seg å være ytterst grissgrendte strøk. Ukens fordelingsfloke var
herved løst, forteller Einar Berle om sin halsbrekkende flytur som
”utkantgynekolog” fra ”distrikstshospitalet.

med kvantelige paddesprang, og slått tidligere
tiders importerte kaniner i formeringskunst.
Paddeskapet ble måket vekk. Ulyden forsvant.
Regnet fortsatte, nu som søvndyssende vellyd,
vel forvisset om at det ikke var stemmer,
men et kvekkende paddekor jeg hadde hørt.

Gynekolog på vingene
Regntidskontrakten under paddeinvasjonstiden
hadde vært vellykket og jeg ble året efter

– Samarbeidet med uteklinikkene og basehospitalet bestod i at kolleger fra ulike spesialiteter, med regelmessige mellomrom, besøkte utkantsklinikkene. På bakgrunn av klinikk og funn, ble visse pasienter selektert til spesialbehandling sentralt, mens andre fikk behandling lokalt.

”

Det var noe med
fotografering og
åndetro som gjorde
at de gravide helst
ikke ville se på
ultralydbildene.

tilbudt en stilling lenger nord i Queensland.
Første arbeidsdag, en mandag, startet
med morgenmøte, med gjennomgang av
ukens arbeidsfordeling. I rask rekkefølge
ble kandidater for ulike poliklinikker,
sengeposter og operasjonsstuer pekt ut og
fordelt, det gjenstod bare å finne ut hvem

som skulle dra nordover og være ansvarlig
for ukens utkantsklinikk. Mine kvinnelige
kolleger ristet på hodet, de ville helst
slippe. Efter en del parlamentering var det
to kandidater igjen, nestsjefen og jeg. Jeg
ante intet om hva det omdiskuterte prosjekt
innebar; det lot til å ha noe med poliklinisk
virksomhet i utkantstrøk og flyturer å
gjøre. Eftersom jeg hadde jobbet under

Det var padder! Kvekkende, monstrøse Cane Toads – sukkerørspadder. I sin tid en importartikkel, innhentet for å bekjempe utøy som
kunne skade lokale sukkerrørsplantager. Fiendeløse som de var,
hadde de spredt seg med kvantelige paddesprang, og hadde slått
tidligere tiders importerte kaniner i formeringskunst.
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Gynaecology. Jeg ble bedt om å møte på
byens småflyplass neste morgen klokken
09. 00, medbringende bærbart kolposkop
og ditto ultralydapparat. Jeg skulle allerede
efter første oppdrag få erfare hvorfor mine
kolleger hadde kviet seg for oppgaven.

Far Reach Obstetrics and
Gynaecology (Frogs)
Systemet er genialt. Det kunne med hell
vært implementert i grissgrendte Norge
med sine dalstrøk uten - og innenfor.

– En vakkert beliggende klinikk ønsket potensielle pasienter, hovedsakelig aboriginals (australnegre) velkommen til ukens gynekologiske poliklinikk.

For å unngå tallrike små lokalsykehus i den
nordre del av staten, hadde man opprettet
stedlige poliklinikker og helsestasjoner. Disse
var til daglig bemannet av allmennpraktikere
og annet helsepersonale sammen utgjorde de

Pasienter til operasjon, ble booket på

sentralt beliggende, spesialisert sykehus.

gjeldende regler for vekt og balanse. Foruten

sentralsykehusets operasjonsliste. De

Samfunnsøkonomisk besparende. Det

pilot og undertegnede, var en sykepleier og

kom inn dagen før og ble operert neste

er billigere å fly pasienter med behov

en medisinerstudent med i flyet. Vi skulle

dag. Fødende ble tatt inn litt i forkant

for spesialbehandling samt fødende

til en avsidesliggende helsestasjon med et

av fastsatte termin. De ble innlosjert på

kvinner til et sentralt sykehus med

komplisert aboriginalt navn. Det var regntid,

til dels svært primitive forhold på Fiji, og

et team, ansvarlig for en døgnåpen legevakt.

dessuten drevet med flyving under tidligere

Overoppsynet med de perifere helsestasjonene,

hotell tvers over gaten for sentralenheten

flyforhold derefter. Vi spente oss fast og var

var tillagt sentralsykehuset, én til to timers

spesialfunksjoner, fremfor å bemanne ulike

Australiaopphold, tenkte jeg: Hvorfor ikke?

og ble trillet over til fødeavdelingen

forberedt på en” bumpy ride”. Det ble det;

Det vakte således stor begeistring da den

flytur unna. Samarbeidet med uteklinikkene

vaktteam på mange små lokalsykehus.

når riene var i gang. Postoperativt

nyansatte, fra ultima Thule, meldte seg

og basehospitalet bestod i at kolleger

eller efter foreskreven barselstid, ble

Fjellpass med turbulens

frivillig til klinisk tjeneste i noe som skulle

fra ulike spesialiteter, med regelmessige

pasientene fløyet tilbake til sine respektive

Avdelingens foretrukne flytype var en

Vi var snart innhyllet i regn og tåke. Sikten ble

vise seg å være ytterst grissgrendte strøk,

mellomrom, besøkte utkantsklinikkene.

landsbyer, ferdigbehandlet eller til videre

komfortabel tomotors turboprop. Dagens

efterhvert elendig og navigeringen foregikk ved

i langreist avstand fra moderhospitalet.

På bakgrunn av klinikk og funn, ble visse

omhendetagen ved lokalsykehuset.

pilot hadde tatt sin inspeksjonsrunde

hjelp av instrumenter. Vi fløy i lav høyde, og

Fordelingsfloken var løst. Oppdraget, uten

pasienter selektert til spesialbehandling

og vi var klare til å dra. Kolposkop og

var i turbofart på vei mot et fjellpass. Flyveren

sammenligning forøvrig, ble betegnet

sentralt, mens andre fikk behandling lokalt.

Pasientene fikk på denne måten optimal

ultralydapparat ble lempet ombord, og

var erfaren og dyktig. I beste Top Gun stil

behandling, orkestrert og regissert fra et

sammen med passasjerer fordelt efter

manøvrerte han oss gjennom fjellpartiet, uten

som FROGS – Far Reach Obstetrics and

medisinstudenten ba om spypose umiddelbart.
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Det var opprettet stedlige poliklinikker og helsestasjoner. Disse var til daglig bemannet av allmennpraktikere og annet helsepersonale sammen utgjorde de et team, ansvarlig for en døgnåpen legevakt

å at vi ble jafset ihjel av hverken styrbord

Særlig taletrengte var de heller ikke.

Hun brettet opp kjolen. Et hissig utslett

eller babord sides fjellformasjoner. Derefter

Uproblematisk for meg; jeg hadde jobbet med

med kartlignende kloremerker dekket hele

kunne piloten, med psykologisk teft for

enstavelsespasienter fra Vestlandet tidligere.

damens forside. Det var noe kjent. Kunne det
være..? Materiale fisket ut til mikroskopering

valg av budskapsøyeblikk, berette at det for

viste at antagelsen var riktig: Skabb!

noen tid siden hadde skjedd en flyulykke i

Mange kom med fremskreden sykdom og

det område vi nettopp hadde gjennomfløyet;

den polikliniske meny bestod av så godt

en kollega var omkommet. Flyet hadde, i

som hele gynekologien – ”Die gesamte

Ved hjemkomst til sentralsykehuset berettet

tett tåke, styrtet i den nordlige fjellveggen.

Frauenheilkunde”. På fødesiden var det

jeg om skabbdamen. Ingen sensasjonell

Hendelsen var antagelig forklaringen på

mye sukker i urinen og følgelig skyhøye

nyhet, mine kvinnelige kolleger hadde sett

hvorfor nestsjefen ikke var turbulent begeistret

blodsukkerverdier. Ultralydapparatet ble

dem meget verre. Men de hadde klødd

for flyvninger til ødemarksklinikkene. Mine

møtt med største skepsis. Det var noe med

i dagevis efter øktene i utmarken, og

kvinnelige kollegers manglende entusiasme for

fotografering og åndetro som gjorde at de

hadde ingen ønsker om å returnere. Kløe,

utkantsoppdragene, skulle jeg snart få forklart.

gravide helst ikke ville se på ultralydbildene.

reell eller imaginær, var forklaringen på

Dermed ble apparatet hovedsakelig anvendt

at de ikke hadde meldt seg frivillig til

til terminbestemmelse, avgjørende for når den

utkantsinnsats på mandagens morgenmøte.

Die gesamte Frauenheilkunde
Skydekket var forsvunnet, et eventyrlandskap
kom til syne: Trolsk, tropisk med meanderelver
og bisarre fjellformasjoner. Ingen veier,
bare en og annen flystripe. Efter noen tid
dukket det opp en ny flystripe, denne gang
i nærheten av dagens landsbyklinikk. Vi
tok den korte distansen dithen til fots.
En vakkert beliggende sykestue ønsket
potensielle pasienter, hovedsakelig
aboriginals, (australnegre) velkommen
til ukens gynekologiske poliklinikk.
Lokalbefolkningen var ikke akkurat den
som løp ned fasilitetene, de måtte lokkes.
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fødende skulle bringes til sentralenheten for å
føde. Hjemme(koselig)fødsel var helt uaktuelt.
Dagens lange pasientliste var unnagjort, da en
attpåklattelig pasient feide inn på poliklinikken,
klagende over abdominal kløe og ditto smerter.

”

Lokalbefolkningen var
ikke akkurat den som
løp ned fasilitetene,
de måtte lokkes.

Skydekket var nu helt forsvunnet, et eventyrlandskap kom til syne: Trolsk, tropisk med meanderelver og bisarre fjellformasjoner. Ingen veier, bare en og annen, kort flystripe.

helt til. Flyet var vanskelig å manøvrere, det

Transponder System, fått kontakt med vårt

flyvningens kunst. Dessuten var jeg ikke

Is i tropiske strøk

var angivelig feil med noen av instrumentene.

bortfløyne fly og kunne med stor presisjon

kløende. Jeg meldte meg derfor frivillig til

Efter flere dagers virke i den fjerntliggende

Kombinasjonen av tåke, regn og lav temperatur

angi vår flyhøyde, posisjon og fart. Elegant

kommende, fremtidig ”frosketjeneste” ved

del av Queensland, var det tid for retur

hadde ført til at åpningene på måleinnretningen

og sikkert ble vi loset ut av tåkeheimen, bare

Queenslands nordlige uteklinikker. FROGS

til hjemmesykehuset. Sykepleier og

for dynamisk trykk, Pitottuben, var frosset.

for, på styrbord side, å skimte et fjellmassiv,

skulle, i tilbakeblikkets romantiske rosenskjær,

medisinerstudent hadde returnert med et

Farts- og høydeangivelse var dermed

det samme vi hadde passert tidligere i uken:

bli karrierens skyhøyeste utfordring.

tidligere fly; det var bare piloten og meg

upresise. Flyveren var tydeligvis forberedt på

Ulykkes fjellet! Vi hadde vært faretruende

tilbake. Avreisedagen opprant med skyet vær,

situasjonen; kuldereaksjoner til lufts var, efter

nær, men var med assistanse fra et radarsystem

og efter noen tids flyvning var vi innhyllet

hans utsagn, visstnok ikke helt sjeldne, selv

2000 km lenger syd, kommet unna i tide og

i tåke. Det ble efterhvert kaldt i cockpit.

ikke i tropene. Litt isdannelse og vips: Frosset

kunne returnere til hovedbasen i god behold.

Merkelig, vi fløy da i tropiske strøk? Sikten

måleinstrument. Men Australia er et flyorientert

var dårlig og piloten forsøkte å stige opp og

kontinent. Noen tusen kilometer unna hadde

Jeg hadde under denne min første uteklinikk

ut av skydekket, men fikk det liksom ikke

flyveledelsen i Brisbane, ved hjelp av et såkalt

opplevd dramatiske, luftige leksjoner i
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FORBEREDELSE

HJORT

Soppen kan syltes dagen før og varmes opp før servering.
Chipsene kan kuttes to dager før. Stekes
en dag før eller samme dag.
Grønnsakene til eple- og selleripureen kan skrelles
to dager før, men helst kokes samme dag.

SYLTET PORTOBELLOSOPP
½ kg portobellosopp eller annen sopp
100 g sjalottløk
3 fedd hvitløk
1 dl olivenolje
1 ss frisk estragon
2 ss sitronsaft
1 ts salt
½ ts sort kvernet pepper
Rens soppen for de brune lamellene/skivene på undersiden.
Del soppen i store båter på ca tre centimeter. Ha de i en
kjele med skiver av sjalottløk og hvitløk. Tilsett olivenolje,
estragonblader, sitronsaft, salt og pepper. Kok opp og la
koke i 2 minutter. Soppen holdes varm til servering.

– ET NYTT OPPDRETTSEVENTYR?

CHIPS AV JORDSKOKKER
½ kg jordskokker
1 l solsikkeolje
1 ts salt

BENT STIANSEN

For å lage chips av jordskokker trenger du et kjøkkenredskap som
heter mandolin og som kutter grønnsaker i millimetertynne skiver.
Skjær vaskede jordskokker i én millimeter tynne skiver og legg
dem i kaldt vann. Varm solsikkeoljen til 160 grader i en frityrkjele
eller en elektrisk frityrkoker. Sil vannet av jordskokkskivene og tørk
dem godt på et kjøkkenhåndkle. Stek en håndfull jordskokkskiver
i oljen i ca fem minutter til de er lyse brune og jevnt stekte.

Hjort er Norges mest ettertraktede viltkjøtt. Etter hvert som
bevissthet om dyrevelferd –og fôr blir stadig mer fokusert,
stiger etterspørselen etter kjøttet. Tidligere har det stort sett
vært jegerne som har hatt tilgang til det, men siden 80-tallet
er det etablert mer enn 60 oppdrettssteder for hjort rundt
omkring i landet. Kjøttet er omtrent like magert som kylling,
har høyt innhold av omega-3, lavt kaloriinnhold, høyt
innhold av jern, er rikt på vitamin B (B-12 og riboflavin)
og smaken er mild og fortreffelig. Det inneholder også få
allergener og kan derfor inngå i en rekke dietter. På grunn
av det lave fettinnholdet egner kjøttet seg godt til lagring.
De første oppdrettsparkene var etablert for lystjakt og dermed
forbeholdt adel og rikfolk, men på 1960-tallet kom de første
anleggene for kommersiell drift i gang på New Zealand.
Nye inngjerdingsmetoder bidro også til å gjøre oppdrett mer
økonomisk attraktivt. De første forsøkene kom i Norge tidlig
på 80-tallet (dåhjort) og norsk hjort kom til i 1987. Dyrene går
ute hele året og kan benytte seg av fôr som er lite attraktivt
for andre dyrearter. Beitingen holder landskapet åpent og
bidrar derfor til å vedlikeholde kulturlandskap. Det er mange
jordbrukere som i dag derfor vurderer hjorteoppdrett.

Ta chipsene opp med en frityrøse og legg dem på et kjøkkenpapir
slik at mesteparten av fettet renner av. Strø salt over de sprø
chipsene, ha de i en bolle og server til hjortesteken.

EPLE- OG SELLERIPURÉ

HJORTESTEK SERVERT MED SYLTET
PORTOBELLOSOPP, CHIPS AV
JORDSKOKKER, EPLE- OG SELLERIPURÉ
OG KREMET VILTSAUS MED TYTTEBÆR
8 personer

1,5 kg hjortestek, gjerne fra låret og da helst flatbiffen
1 ½ ss salt
1 ts malt hvit pepper
½ dl solsikkeolje
2 ss hakket fersk timian
1 ss hakket einebær
1 dl tyttebær
2 dl hvitvin
2 dl vann
5 dl fløte
2 ss ripsgele
1 ss maisstivelse (maisenna)
1 dl tyttebær
Denne retten lages best i en stor jerngryte i ovnen. Varm ovnen til 170 grader
varmluft. Renskjær hjortesteken for hinner. Salte og pepre den og brun den
i solsikkeolje i en jerngryte. Tilsett hinneavskjær, timian, hakkede einebær,
tyttebær, hvitvin, vann, fløte og ripsgele. Kok opp og sett et steketermometer i
steken. Sett jerngryten i ovnen ved 170 grader varmluft og stek i 30-40 minutter
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3 epler
½ kg sellerirot
1 dl fløte
50 g smør
1 ½ ts salt
Kvernet hvit pepper

Skrell eplene, del dem i fire og skjær ut kjernehuset. Skrell
selleriroten og kutt den i biter. Ha epler og selleri i en kjele
og dekk med vann. Kok opp og la koke i 20 minutter til
sellerien er mør. Sil av vannet og kjør grønnsakene til en puré
med stavmikser eller i en blender. Tilsett fløte, smør, salt
og kvernet hvit pepper. Serveres varm til hjortesteken.

DRIKKETIPS

Barolo og Barbaresco, begge laget på druen nebbiolo fra
Piemonte i Italia, har en fin syre og fylde som går godt til kremet
viltsaus. Viner laget på druen Syrah/Shiraz er mørke og mystiske,
og har en god syre kombinert med litt sødme som jeg liker
til hjort. Eplemost fra en kvalitetsprodusent er også godt.

til kjernetemperaturen på kjøttet er 52 grader. Ta steken ut
av kraften og la den hvile i 10 minutter før den pakkes inn i
aluminiumsfolie og holdes varm. Hjortesteken holder seg varm
i 1-2 timer når den er pakket i folie med et tykt håndkle rundt.
Ved servering varmes kjøttet i ovnen ved 230 grader varmluft i
5 minutter før det skjæres i skiver. Så lager vi sausen. Sil kraften
og kok opp. Jevn den med maisstivelse utrørt i 2 ss kaldt vann.
Smak til med salt, pepper og evt. ripsgele hvis du ønsker
sausen søtere. Tilsett hele tyttebær ved servering.
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Du kan lage denne kaken noen dager før
og lune den opp ved servering.

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

LUN EPLEKAKE MED MANDLER
OG KANELKREM

HUDLEGER

8 personer

Hudlege Malte Hübner
DTH Derma
Dronningens gate 17, 1530 Moss
T: 69 10 90 99
info@derma.nhn.no

250 g kransekakemasse eller grov marsipan
150 g sukker
200 g mykt smør
200 g egg
50 g hvetemel
600 g syrlige epler
1 ss malt kanel
100 g mandler
Varm oven til 170 grader varmluft. Ha kransekakemasse i en miksebolle og kjør
rundt med en håndmikser. Tilsett sukker og pisk godt sammen. Tilsett en og
en spiseskje med mykt smør og pisk godt inn. Deretter spes litt og litt egg inn i
massen under pisking. Tilslutt siktes hvetemel inn i massen og blandes inn.
Smør en rund kakeform og dryss den med hvetemel. Skrell eplene, stikk ut
kjernehuset og del eplene i båter med en bredde på 1 cm. Bland eplebåtene
med malt kanel. Ha kakemassen i den smurte formen og dytt inn alle eplebåtene
i kakemassen. Dryss kaken med grovhakkede mandler. Stek den i ovnen ved
170 grader varmluft i 40 minutter. Avkjøles kaken på en rist og server med
kanelkrem. Dryss gjerne kaken med litt melis ved servering, for dekorens skyld.
i eggedosisen sammen med bakepulver. Vend melet forsiktig inn i eggedosisen.
Pensle et bakepapir med olje. Legg på sukkerbrødmassen og smør det utover i et
lag på 1 cm tykkelse. Stek sukkerbrødet i ovnen på 190 grader i 5 minutter. Avkjøl.
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KANELKREM
3 dl crème fraîche
2 ss sukker
2 ts malt kanel
Ha alle ingrediensene i en bolle og pisk kremen
til den blir nesten stivpisket.

DRIKKETIPS

Både søt eplemost og kaffe vil passe godt til denne
desserten. Dersom man vil ha vin vil en tysk eller
østerriksk Trockenbeerenauslese være godt følge.

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

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
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

KARDIOLOGER

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

ØYELEGER

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

Kontakt oss for en
uforpliktende og gratis
demonstrasjon av
System X!
tel: 48225780
mail: salg@systemx.no

Kontakt oss for en
uforpliktende og gratis
introduksjon av System X!
SALG@SYSTEMX.NO
48 22 57 80
www.systemx.no

www.systemx.no
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