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LEDER

Når pasienten dokumenterer

D

okumentasjon er et positivt ladet ord enten det
brukes vitenskapelig, rettslig eller fordi det er
ønskelig med et sannhetsvitne i et mellommenneskelig
forhold. Sjelden eller aldri problematiserer vi tilfeller
der dokumentasjonen tar overhånd, brukes uvettig eller
publiseres uten legitim grunn. Siste utgave av Journalen,
fagbladet til Oslo Legeforening, har tatt for seg dette feltet
i en lederartikkel om iPasienten – pasienter som uhemmet
tar opp - eller til og med filmer - besøk hos legen. - Er
det så farlig om pasienten tar opp smarttelefonen og
filmer når hun er hos legen sin, spør redaktøren.

D

et er selvsagt ikke enkelt å gi noe uttømmende svar i
slike situasjoner. I utgangspunktet er det intet i veien
for å ta opp samtaler der en selv er deltaker. Dette gjelder
både tilfeller der det er gitt samtykke fra den annen part,
men heller ikke der opptaket gjøres ved skjult utstyr – så
lenge opptaket er til eget bruk. De juridiske begrensningene
knytter seg til anvendelser av lovverkets bestemmelser
om privatlivets fred, tilfeller der andre personer blir omtalt
etc. I de aller fleste situasjoner der lege møter pasient,
bør det derfor ikke være noe i veien for et opptak.

M

en - det er likevel noen etiske og
kommunikasjonsfaglige sider ved slike
situasjoner som synes like interessante og der
utfallet av vurderingen kan gå motsatt vei.

D

e fleste vil være enige om at et godt forhold
mellom behandler og behandlet bør bygge på et
gjensidig tillitsforhold, samt på en fri, saklig og mest
mulig uhemmet kommunikasjon. Det er lett å se for
seg at dersom kommunikasjonsstrømmen brytes ved
skjulte agendaer eller på andre måter som er egnet til å
bringe samtalen over i et feil spor, skaper det distanse i
konsultasjonen. Opptaket kan gjøres i beste mening. Det
ligger mye forskning til grunn for å slå fast at pasienter
har gjennomgående dårlig oppfattelsesevne, ofte er de
ukonsentrerte og ute av stand til å samle seg for å stille
de riktige spørsmålene. Mye taler derfor for at pasienten
bør oppmuntres til å gjøre opptak av samtalen.

P

å den annen side har vår digitale verden bidratt til
å krympe avstanden mellom dokumentasjon og
publikasjon. Faren for at et opptak skal komme på avveie

eller høyst frivillig bli publisert i sosiale medier, vil alltid
være tilstede. Iveren etter å meddele privatlivssituasjoner
på disse plattformene kan lett friste mange til å
offentliggjøre opplysninger som enten ikke er forstått
eller som kan ramme tredjepersoner. Barn som følges av
sine foreldre er som alltid en utsatt gruppe i så måte. I
det siste er det blitt stadig vanligere at fødende leier inn
profesjonelle fotografer under fødselen – for å unngå
farens skjelvende omgang med familiens kamera.

K

ringkasting av rettssaker er i noen aspekter en
parallell til denne problemstillingen. Norsk rett har
alltid vært svært tilbakeholden i så måte (med 22.julirettssaken som et spesielt unntak). Argumentet mot
kringkasting har vært faren for at aktørene snakker mer
til publikum enn til domstolen – at de involverte begynner
å snakke til kamera og mikrofon – at de i noen tilfeller
kan fristes til å spille, og på denne måten frata retten
seriøsitet og autoritet. Det er lett å forestille seg at det
samme kan skje i under et møte med lege og pasient.

V

erre er det når konsultasjonen i utgangspunktet er
preget av mistillit fra pasienten og der opptaket
bevisst er tenkt brukt mot legen. Utgangspunktet kan være
tilfeller der forholdet mellom behandler og behandlet er
usikkert og preget av motsetninger. I slike situasjoner kan
behovet for opptak være drevet av et ønske om å sverte
legen, gå til søksmål eller på annen måte fremme en
klage. En film eller et lyd-opptak gjort under slike forhold,
redigerte eller ikke, kan i dagens medieverden fort frarøve
helsepersonellet et selvsagt rettsvern. En utbredt praksis
der pasienter filmer eller gjør lydopptak av konsultasjonen
er, langs slike linjer, langt fra noen ønskverdig situasjon.

Lottelise Folge
Ansvarlig redaktør
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PSL-lederen har ordet:
- Rammeavtalen, samarbeidsavtaler, veileder
Alle har nå fått Rammeavtalen med kommentarutgave,
og oppfordres til å sette seg godt inn i denne. Det
er nå også utarbeidet mal for samarbeidsavtaler og
veileder for arbeidet med utformingen av avtalene.
Disse vil bli sendt ut i løpet av de nærmeste dagene.
Tanken er at de ulike gruppene av spesialister inngår
avtaler med HFene. Det er HFenes ansvar å ta
initiativ til at arbeidet med dette kommer i gang.

- Grunnlaget lagt for videreutvikling,
flere hjemler, bedre finansiering?
Hovedmålet med dialogprosessen med helsemyndighetene
og forhandlingene om ny rammeavtale var
å legge grunnlaget for en videreutvikling av
avtalespesialistordningen, flere avtalehjemler, og
tilrettelegging for at flere undersøkelsesmetoder og
behandlinger skal kunne utføres i spesialisthelsetjeneste
utenfor sykehusene. Helseministeren ble på Legeforeningens
lederseminar i januar spurt direkte om dette grunnlaget
nå var på plass, og han svarte et høyt og tydelig «ja»
på dette. Vi må kunne gå ut fra at det nå er legitimt å
ha forventninger til hva som kommer til å skje videre.

- Fremtidig forvaltning av
avtalespesialistordningen, Kvinnslandutvalget
Dette utvalget arbeider med å utrede alternativer
til foretaksmodellen som forvaltningsordning for
spesialisthelsetjenesten. PSL ble i vinter invitert til utvalget
for å informere om avtalespesialistordningen, og redegjøre
for våre synspunkter på en fremtidig forvaltningsordning.
Innlegget fungerte som en god «voksenopplæring» om
avtalepraksis, og falt i god jord hos utvalgets medlemmer.
Med hensyn til fremtidig forvaltningsnivå var våre
hovedbudskap at ordningen ikke må legges inn under
sykehusenes ansvarsområde, og heller ikke under kommunal
forvaltning. Vi understreket også betydningen av en aktiv
forvaltning, og viktigheten av kunnskap om regionale
behov og særtrekk. Hvis det blir et overordnet nasjonalt
forvaltningsorgan for spesialisthelsetjenenesten vil det være
nødvendig med et regionalt utøvende forvaltningsnivå
som innehar nettopp den påkrevede lokalkunnskapen.

representasjon fra alle RHFene, PSL, Legeforeningen
ved JA-avd., og Psykologforeningen foreligger
en rapport med anbefalinger for en pilot.
Rapporten anbefaler å gjennomføre pilotprosjektet i full
skala i én helseregion (Helse Midt-Norge) og i deler av en
annen region innen psykisk helsevern (Helse Sør-Øst).
Den klare anbefalingen i rapporten, og et svært viktig
punkt for Legeforeningen underveis i prosessen, har
vært at en del grunnleggende forutsetninger må
være innfridd for at avtalespesialister kan gis rett
til rettighetsvurdering og fristsetting. Flere av disse
forutsetningene gjelder også for et pilotprosjekt dersom
det skal ha overføringsverdi. Det er presisert i rapporten
at IKT er den største utfordringen i pilotprosjektet. Og
at nødvendige IKT-løsninger i avtalepraksis må være
utredet, testet og på plass før en pilot kan gjennomføres.

- Forenkling og forbedring av rapportering
Etter initiativ fra PSL er det etablert en arbeidsgruppe
i Helsedirektoratet med oppgave å lage en løsning
der rapporteringen til Helfo og NPR samordnes. Vi
har fått tilbakemeldinger om at arbeidet er kommet et
godt stykke på vei, og at man snart vil være klar til å
teste ut løsningen i EPJ-systemet i noen praksiser.
Vi venter i spenning.

- Administrasjonskurs og Årsmøte
Fagutvalget har vært aktive og kreative, og
programmet for årets kurs er så godt som klart.
Det ser spennende ut. Jeg ser ingen grunn til ikke å gjenta
min oppfordring fra i fjor: Hvis du noen gang i din karriere
som PSL-medlem skal delta på Administrasjonskusret,
må det være i år.
I fjor opplevde vi at kurset
ble fulltegnet, så ikke nøl
med å melde deg på når
invitasjonen kommer.

- Rettighetsvurdering /
fristfastsetting. Pilotering
Status på prosjektet er at det etter flere møter
i Helsedirektoratets referansegruppe med
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LIS-entusiasme blant lungeleger i Bergen:

AVTALESPESIALIST, PROFESSOR
OG LUNGESPESIALIST MED
EGET PROGRAM FOR LIS
Professor Hardie mener avtalepraksis har mye å tilføre leger mens de er i spesialisering i
lungemedisin.
Tekst og foto: Lottelise Folge

I 2014, det samme året som han begynte
i avtalepraksis i Bergen, utarbeidet
professor, og avtalespesialist Jon Hardie,
et eget forslag til undervisning av LIS.
Lungespesialisten jobber annenhver uke i
avtalepraksis og på Universitetet i Bergen der
han underviser medisinstudenter. Hardie har
lang fartstid fra lungeavdelingen på Haukeland
og har sittet i spesialitetskomiteen i seks år.
Gjennom komitearbeidet har han besøkt mange
steder der det utdannes lungespesialister og
Hardie opplever at det ikke sjelden er slik at
LIS-kandidatene verken får tid eller mulighet
til selv å utføre lungefunksjonstester. Dette
gjelder blant annet spirometri som man, i
følge lungespesialistutdanningen, skal ha
utført minst 50, hvorav 2/3 på egen hånd.
Bedre tid og pasienttilgang i avtalepraksis
Jon Hardie mener dessuten at den travle
hverdagen for overlegene på sykehuset gjør
det vanskeligere å få tilstrekkelig med tid til
veiledning av LIS-kandidatene når det gjelder
diagnostisering og tolkning av tester. – Det
vil de kunne få tid til i avtalepraksis etter
den planen jeg har satt opp, mener Hardie.
I Bergen er det dessuten slik at pasienter
med mistanke om astma vel så ofte blir

Professor Jon Hardie mener at tilgang på kompetanse, tilfang av pasienter og den nære avstanden til Helse Bergen både faglig og praktisk, er
en stor fordel og at fagmiljøene på denne måten kan dra nytte av hverandre.
5
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henvist til avtalespesialist som til sykehus,
noe som gir god tilgang på pasienter.

DETTE ER FORSLAGET TIL UNDERVISNING AV LIS I AVTALEPRAKSIS:

En plussvariant
– En annen fordel i avtalepraksis er at LISkandidaten får følge hele pasientforløpet,

– To-tre pasienter før lunsj og to etter (60 min. konsultasjon på hver pasient).
– LIS-en skal ha ansvar for anamnese, utføre testene, vurdere og skrive journal som

mens dette er vanskeligere å få til på
sykehusets poliklinikk. Der er det sjelden at
pasienten møter den sammen legen når de
kommer tilbake til kontroll, sier Hardie.

legges til avtalespesialisten som et usignert notat. Spesialisten avsetter 15-30 minutter i
sin timeplan for gjennomgang sammen med pasient og kandidat. Konklusjon og videre
tiltak bestemmes her. Ingen journal eller notat skal ferdig signeres eller avsluttes av
kandidaten på selvstendig grunnlag.

I planen legger han vekt på at tilgang på
kompetanse, tilfang av pasienter og den nære
avstanden til Helse Bergen både faglig og
praktisk, er en stor fordel og at fagmiljøene
på denne måten kan dra nytte av hverandre.

Helse Vest er positive

– Gitt 15-30 minutter konsultasjon med pasienten foreligger det grunnlag for at
avtalespesialisten ferdigstiller og signerer journalnotatet og lager regning til HELFO.
Pasienten betaler egenandel, og epikrise sendes til henvisende lege, undertegnet av
begge legene.
– finansiering: kandidaten beholder sin ansettelse på Lungeavdelingen Helse Bergen

I august i fjor svarte Helse Vest at de ville
fremme forslaget overfor Helsedirektoratet.
I mellomtiden – etter møter med Helse

med en arbeidsdag på 7,5 timer. Avtalespesialisten overfører beløp til lungeavdelingen
som tilsvarer kandidatens dagslønn/timelønn for hver dag de er i praksisen. Differansen
mellom takster + egenandel som pasientkonsultasjonene generer tilfaller praksisen.

Bergen- rant det hele ut i sanden fordi
Helse Bergen mente at lungeavdelingen på
Haukeland var best tjent med at utdanningen

Alternativt kan kandidaten ansettes i praksisen med tilsvarende betingelser som han/hun
har på sykehus.

av spesialister foregikk internt hos dem.

LIS-ordning i avtalepraksis:

FRA FRIVILLIG ORDNING TIL ”TVANG”
Fra 2016 er LIS-kandidat i avtalepraksis ikke lenger en frivillig ordning, men et
pålegg fra Helsedepartementet om pilotordninger i alle helseregionene.
I protokollen fra foretaksmøtet i Helse

utvikling av pilotprosjekter med

inntektssystem. I oppdragsdokumentet

Sør-Øst i januar, der alle regionene var

LIS-ordning i avtalepraksis

står det ingen ting om de nye kravene

representert, står det eksplisitt at alle
helseregionene skal delta med piloter.
HSØ med minst fire, Helse Vest med
minst tre og Helse Midt-Norge og Helse
Nord, med minst en pilot hver.

om antall kommer i tillegg til de to
Foretaksmøtet ba de regionale helse-

pilotene som allerede pågår i HSØ.

foretakene om å koordinere utvikling
på avtalespesialistområdet med

Startet i 2002

Helsedirektoratet. Dette gjelder ikke bare

Det har tatt sin tid å få i gang LIS-ordning

arbeidet knyttet til utdanning av LIS-

i avtalepraksis. Det er hele 14 år siden

kandidater i avtalepraksis, men også

landsstyret i Legeforeningen vedtok å jobbe

Det er det viktige ordet skal som

pilotprosjekter på rettighetsvurdering,

for ordningen. Entusiastene har nok opplevd

nå har kommet inn i teksten om

samt mulige endringer i avtalelegenes

at det ikke har vært enkelt å komme i gang og
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i større skala. I oktober i fjor var det møte

ordnet i løpet av kort tid slik at det ikke blir

mellom Helsedirektoratet og regionenes

et hinder for at prosjektene skal komme i

kontaktpersoner der rammebetingelsene

gang. I følge Forfang skal Helsedirektoratet

ble gjennomgått. Det er nå et stort trykk

ha en fremdriftsplan som skal være klar

fra departementets side for å få flere LIS-

i midten av mars. Det betyr at i løpet av

kandidater ut i pilotordningen som innebærer

få uker skal RHFene ha meldt inn når de

et halvt år av spesialiseringen i avtalepraksis.

kan komme i gang med sine piloter.

Ordningen som tidligere var frivillig, er altså
nå blitt et pålegg fra HOD og allerede i løpet
av våren skal RHFene komme med datoer
for når deres pilotprosjekter blir iverksatt.
En liten hake ved planleggingen har vært
at prøveordningen for LIS i avtalepraksis
Avdelingsdirektør for spesialisering og etterutdanning, Randi
Forfang.

slik den har vært frem til nå , går ut i
april 2017. Hvis denne datoen ikke blir
forlenget, kan det bety at verken sykehus

fremdeles er det noen skjær i sjøen ikke minst
når det gjelder de økonomiske løsningene.
Så bortsett fra oppstart av to piloter i løpet
av de siste par årene har det ikke skjedd mye
konkret. Men i begynnelsen av 2015 ble de
regionale helseforetakene bedt om å delta i
prosjekt knyttet til utdanning av spesialister
i avtalepraksis og i april mottok HD brev

eller avtalepraksiser ønsker å sette i gang
prosjekter med en tidshorisont på bare et år.

Forsiktig optimist
Det er Helsedirektoratet som har fått i
oppgave å koordinere og evaluere, og
det er satt ned en felles styringsgruppe
for direktoratets prosjekter rettet mot
avtalespesialistene. Avdelingsdirektør for

fra HOD der de ble bedt om å ta kontakt

spesialisering og etterutdanning, Randi

med de regionale helseforetakene med sikte

Forfang, som riktignok ikke ønsker å

på å videreføre prøveordningen med LIS

forskuttere noe, har håp om at dette blir

VI TRENGER ILDSJELENE
– Flott at noen engasjerer seg, mener rådgiver i Helse Vest
– Helse Vest har mottatt innspillet fra professor

vi forsøke å koble avtalespesialister som er interessert

Hardie, og dette må eventuelt vurderes i dialog med

med aktuelle helseforetak og enheter, skriver Bergland.

helseforetaket, skriver rådgiver i fagavdelingen i Helse
Vest Torleiv Bergland i en epost til Legekunsten.

–Vi vil sammen med helseforetakene og aktuelle

Samtidig roser han professor Hardies engasjement

avtalespesialister arbeide for å komme opp med

og understreker at man trenger ildsjeler. – Helse

forslag til pilotprosjekter. Helse Vest ser et slikt

Vest vil selvfølgelig videreføre oppdraget fra HOD i

oppdrag også i lys av føringene for samarbeid

våre styringsdokumenter og følge dette opp overfor

mellom avtalespesialist og helseforetak i den

helseforetakene og avtalespesialistene ved PSL. Vi

nye rammeavtalen, understreker Bergland.

ønsker også innspill fra avtalespesialistene og da må

Rådgiver i Helse Vest Torleiv Bergland
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Forventninger til oppdragsdokumentet fra HOD:

PSL FORVENTER
DIREKTIV FRA HØIE
OM FLERE HJEMLER
Mal for samarbeidsavtale i havn.
Tekst og foto: Lottelise Folge

I løpet av et par korte vintermåneder har

ikke en til en avtale med avtalespesialisten,

HOD på den ene siden og Legeforeningen

men hver spesialitet for seg.

og PSL på den andre, på nytt sittet i
forhandlinger. Denne gangen mer spesifikt
om hvordan avtalene om samarbeidet mellom
sykehusene og avtalespesialistene skulle
utformes. Resultatet har blitt en mal for
hvordan avtalene skal se ut, i tillegg til en
veileder for hvordan avtalene skal lages.

”

Flere hjemler – eller?
Det mange spør seg om nå er hvorvidt det
er mulig for Høie å komme seg unna løftet
han har gitt avtalespesialistene i lang tid om
flere hjemler. – Dette blir et påtrykk fra oss
og fra RHFet sier Dølvik, forventningene
fra PSL er nå at forhandlinger og inngåtte
avtaler følges opp med flere hjemler gjennom

Ofte har vi sett at
meningsforskjellene er
mindre enn det kunne
se ut som på papiret.
(Sverre Dølvik)

et direktiv i oppdragsdokumentet fra HOD.
Og Dølvik burde ha et grunnlag for en
viss optimisme; for da han spurte Bent
Høie på Legeforeningens lederseminar om
ikke forutsetningene og forholdene for å
videreutvikle avtalespesialistordningen nå lå
godt til rette, fikk han prompte svaret, ja.

Rom for ulikheter
Og det er lokale forhold og tilpasninger
som blir avgjørende for form og innhold
i avtalen mellom spesialist og sykehus,
i følge PSL-lederen. – Det er ingen
hemmelighet at det er en del individualister
blant avtalespesialistene, hva hvis noen
setter seg på bakbeina? – Her er det ikke
rom for å si nei, sier Dølvik. Uansett
hvor individualistisk en avtalespesialist
måtte være er han/hun forpliktet etter
Rammeavtalen og må rette seg etter den,
men i spesielle tilfeller kan selvfølgelig PSL
og Legeforeningen komme til unnsetning
og være med på å motivere vedkommende.

Gjenstand for forhandlinger.

– Men flere steder i landet er det vanskelig

Et helseforetak kan ikke uten videre gi en

å få besatt utlyste hjemler, her må vel PSL

avtalespesialist et pålegg, bare fordi det er noe

også være fleksible med løsninger? Ja,

foretaket er tjent med. Innholdet i Rammeavtalen

Avtalen er fleksibel i formen i den forstand at

konstaterer Dølvik, i Rammeavtalen er vi

er gjenstand for forhandlinger ved at det er en

det er opptil hvert enkelt helseforetak å inngå

blitt enige om at i sånne situasjoner kan

uenighetsbestemmelse i avtalen som sier at

avtaler med hver avtalespesialistgruppe, altså

delte hjemler være en mulig løsning.

hvis legen og helseforetaket ikke blir enige,

8
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Samarbeidsvilje: Hilde Christiansen – forhandlingsleder for staten og PSL-leder Sverre Dølvik. Begge parter har stilt med en stor delegasjon av både medisinsk og juridisk kompetanse i forhandlingene.

”

- Et helseforetak kan
ikke uten videre gi
en avtalespesialist
et pålegg.
(Sverre Dølvik)

Preget av god vilje
Godt samarbeidsklima og en god tone, er
Dølviks beskrivelse av forhandlingene som nå

kunne se ut som på papiret. Og når du leser
denne artikkelen har forhandlingspartene
allerede vært hos Helseministeren for

er tilbakelagt. Han legger ikke skjul på at det

å legge frem de endelige resultatene

vært uenigheter– det skulle bare mangle- men

forhandlingene som har pågått i nesten to år.

han er klar på at partene har vært preget av en
vilje til å få til et godt forhandlingsresultat.
Og der det har vært meningsforskjeller

skal saken tas videre til Legeforeningen

har vi diskutert oss gjennom nesten ord

sentralt og til det regionale helseforetaket.

for ord, sier Dølvik, og ofte har vi sett
meningsforskjellene er mindre enn det
9
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Årets lederseminar i Legeforeningen:
– Legeforeningen er en sterk og myndighetsuavhengig faglig forening.
En forening helsevesenet trenger (Marit Hermansen).

NORGES BESTE FAG–
OG FAGLIGE FORENING
Legeforeningen er en sterk profesjonsforening som ivaretar oppgaven både som fagforening
og faglig forening. Det mener legepresidenten.
Tekst og foto: Lottelise Folge

I sin åpningstale på Legeforeningens

Organisering, styring og ledelse

Vil styrke medisinsk ledelse

lederseminar støttet Marit Hermansen seg

i spesialisthelsetjenesten og

Marit Hermansen utdypet også foreningens

på BI-professor Tom Colbjørnsen, som i

styrket medisinskfaglig ledelse

engasjement i medisinsk ledelse i

en kronikk i Dagens Næringsliv har uttalt

i primærhelsetjenesten er også

primærhelsetjenesten og mente at det er et

at Legeforeningen er den foreningen i

satsningsområder. I tillegg ønsker

behov for en styrket medisinskfaglig ledelse

Norge som kommer nærmest i det å være en

Legeforeningen å jobbe med sikring av

hvis man skal lykkes med bedre samarbeid

kvalitet og kapasitet i spesialistutdanningen.

og en mer koordinert helsetjeneste. – I dag

komplett profesjonsforening. Og Hermansen
understreket Legeforeningens viktige
rolle både som fag– og faglig forening.
– Ingen andre kan på samme måte
som oss ivareta bredden, bringe frem
erfaring og gi legitimitet til fagutvikling,
sa presidenten blant annet.

Fire satsningsområder
Marit Hermansen presenterte i sin tale

Bare en av fire

har kommuneoverlegene sjelden en formell
lederrolle i kommunehelsetjenesten og

Det er stilt spørsmål ved om

fastlegene blir i varierende grad involvert når

foretaksmodellen er egnet som

kommunene skal endre sin helsetjeneste, sa

styringsmodell og Legeforeningen

Hermansen. Og Legeforeningens planer består

følger oppe med å jobbe mot bedre

i å foreslå modeller for lederutdanning som kan

styring, organisering og ledelse i

motivere og skolere leger slik at de går inn i

spesialisthelsetjenesten. – Norske sykehus

lederrollen i primærhelsetjenesten. – Gjør ikke

er ikke Statoil eller Telenor – bare en av

vi det, gjør noen andre det, slo Hermansen fast.

fire ledere i sykehus synes reformen har
vært vellykket, sa presidenten og minnet

Nå holder det!

om opprettelsen Kvinnslandutvalget som

Legevakt ordningen var også blant de mange

skal gi en beskrivelse av erfaringene med

kår for ytringsfriheten er helt nødvendig,

temaene presidenten var innom i sin halvtime

helseforetaksmodellen og utrede hvordan det

lange tale. – Nå har vi nok utredninger, sa

men slett ingen selvfølge for leger i Norge

statlige eierskapet til spesialisthelsetjenesten

Hermansen og mente det var på tide å gå fra

i dag, sa Hermansen og understreket at

kan organiseres med løsninger som sikrer

ord til handling. Hun sa også at Legeforeningen

trygge leger og forutsigbare rammevilkår

bedre styring og ledelse enn i dag.

har støttet visjonen om en felles pasientjournal

trygge leger som et av fire satsningsområder
for Legeforeningen. – Åpenhet og gode

for legene gir bedre pasientbehandling.
10
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ambisiøst prosjekt med høy risiko.– Dessverre
ser vi at forslaget en innbygger en journal er
i en utydelig utviklingsretning som starter
i kommunal helse og omsorgstjeneste, sa
hun og fortsatte: Vi vil advare mot løsninger
som nok en gang avgrenser seg til ett
tjenestenivå. Det er samhandling på tvers
mellom tjenester i kommunen og på sykehus
som er utfordringen, mente Hermansen.

Arvesølvet vårt
Hermansens hjerte banker litt ekstra for
spesialistutdannelsen og det var med en viss
stolthet og tilfredshet hun kunne konstatere
at etter langvarig møtevirksomhet og dialog
både på politisk og administrativt nivå hadde
HOD, Helsedirektoratet og Legeforeningen
på tampen av fjoråret, kommet til en
felles forståelse av Legeforeningens rolle
i spesialistutdanningen. Hermansen kalte
spesialistutdanningen for selve arvesølvet i
Legeforeningen (ikke minst fordi utdanningen
var grunnen til at Legeforeningen ble
dannet), og beskrev avtalen som tilslutt
var kommet fra HOD som en julegave.
– Våre faglige organisasjonsledd blir
fremhevet fordi de har stor legitimitet og våre
spesialitetskomiteer skal bestå i sin nåværende
form og gi faglig innspill til direktoratets
læringsmål og læringsaktiviteter, fortalte
Hermansen. Legeforeningen skal også , i følge
presidenten, gjennomføre kvalitetsvurdering
av utdanningsstedene og utdanningsfondene
skal benyttes som i dag. I tillegg skal
Legeforeningen ivareta spesialistutdanningen
i allmennmedisin slik de gjør i dag.

Alle blir berørt
Presidenten stilte også spørsmålet om
krisene i arbeidslivet vil påvirke legene
som yrkesgruppe og sa blant annet :
– I årets statsbudsjett ser vi at det flyttes
kompetanse fra olje til helse. Vårt budskap
om etterslep på vedlikehold på bygg og
medisinskteknisk utstyr vil bli sterkere hvis vi

– Vi må ikke tro at krisene vi ser i arbeidslivet ikke vil påvirke også vår yrkesgruppe, sa Marit Hermansen i sin tale til tillitsvalgte fra hele
landet.
11
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kommuniserer dette sammen med andre viktige
grupper, sa hun og nevnte spesielt ingeniørene.
– Vi trenger deres kompetanse både på områder
som bygg, men også til utvikling av moderne
diagnostikk og behandling, sa Hermansen.
I sin avslutning av årets tale til over 100
fremmøtte tillitsvalgte dro presidenten linjene til
Abraham Lincolns tale – Gettysburg Addresssom ble holdt under innvielsen av en kirkegård
for falne etter slaget ved Gettysburg midt
under den amerikanske borgerkrigen. Da klarte
president Abraham Lincoln gjennom noen
ganske få setninger (10 setninger -270 ord på
2 minutter) å formulere et frihetsbudskap som
er omtrent like berømt og symbolsk viktig som
uavhengighetserklæringen fra 1776, og beskrevet
som et vendepunkt i den blodige borgerkrigen.
Legeforeningens president trakk linjene herfra
tilbake til sine tilhørere og konkluderte:
– Å forstå virkeligheten, se vendepunktet,
gripe øyeblikket og fatte seg i korthet

– En sterk profesjonsforening har gode møteplasser, sa generalsekretær og møteleder Geir Riise og minnet om at hele sentralstyret var
tilstede i tillegg til alle yrkesforeningene, 26 fagmedisinske foreninger, 18 lokalforeninger, i tillegg til Eldre legers forening, Norsk medisinstudentforening, et regionutvalg, tre konserntillitsvalgte, valgkomiteen og FaMe: –Dette er, i hvert fall i min tid, all time high, sa Riise.

er en ettertraktet kunst, sa en engasjert
president. Legeforeningen har kraft til å ta
den rollen, avsluttet Marit Hermansen.

Ying Chen, leder i Den norske patologforening roste Legeforeningens satsningsområder, men etterlyste samtidig muligheter for å få målt
hvorvidt Legeforeningen faktisk klarte å oppnå noen av målene de hadde satt seg. Hun tok som eksempel medisinskfaglig ledelse i primærhelsetjenesten. – Hvordan kan vi finne ut om vi oppnår dette, spurte Chen.
– Et godt poeng, svarte presidenten som understrekte at målene først og fremst er et verktøy for Sentralstyret for å prioritere sin innsats.
Hermansen syntes likevel det var interessant at Chen utfordret styret på måling av resultater.
12
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Leder av Eldre legers forening Tone Sparr etterlyste resultater av
en utredning om eldre leger og seniorpolitikk fra 2010. Hun var glad for autorisasjonen med varighet til
80 år, men etterlyste resultater fra noen av de andre ønskene fra Elf i utredningen.
– Jeg har en liten følelse av at de gamle har blitt glemt – ikke gjør det, ba Tone Sparr.
– Det er alltid en utfordring å ta utredninger videre slik at de ikke havner i en skuff , svarte Hermansen.
Hun forsikret Sparr om denne utredningen er viktig for Legeforeningen når det dukker opp saker som
angår eldre leger og at den blir brukt i møter med politikere. – Senest i et møte nylig, i pensjonistforbundet , svarte Hermansen.

Leder i PSL (Praktiserende Spesialisters Landsforening), Sverre Dølvik benyttet anledningen til å
informere seminardeltagerne om den nye rammeavtalen for avtalespesialister som ble inngått mellom
staten og Legeforeningen like før jul. En avtale som er blitt meget godt mottatt av alle parter. Dølvik sa
at de hadde fått et godt redskap til å videreutvikle ordningen for avtalespesialistene på en god måte.
Samtidig takket han for en god start på samarbeidet med den nye presidenten.
– Det er også morsomt å høre Bent Høie si at han er glad for gode og fremtidsrettede avtaler. Da er det
gjort arbeid i forhandlingene, konkluderte Marit Hermansen.

Leder i Norsk psykiatrisk forening Anne Kristine Bergem, uttrykte bekymring for Helsedirektoratet rolle i
spesialistutdanningen og stilte spørsmål om det er andre enn legene selv som kan vurdere hva en slik utdanning skal inneholde. Hun mente også at de fagmedisinske foreningene kan bli litt små i Legeforeningssammenheng – og ville ha lov til å ha en tydelig fagmedisinsk stemme i samfunnsdebatten. – Det er pasientens
sak vi snakker og de fagmedisinske foreningene ønsker å jobbe for å bli enda tydeligere, sa Bergem.
– Vi skal nå se på organiseringen rundt de fagmedisinske foreningene – rundt spesialitetskomiteene
både slik at disse komiteene kan settes i stand til å gjøre den viktige jobben som skal gjøres og at fagmedisinske foreninger får en tydelig rolle innad i Legeforeningen. Dette har vært temaer i sentralstyret og
her skal vi gjøre et ordentlig arbeid, lovet Hermansen.

Leder i Norsk forening for medisinsk mikrobiologi, Astrid Louise Wester, anbefalte Legeforeningen å gjøre
en vending når det gjaldt kulturen rundt det å være åpen på hvordan man selv gjør ting – ikke bare når
det gjelder antibiotika, men også andre kvalitetsmål inn i fremtiden. –Ikke at leger skal stilles til veggs
eller offentlig skue ved å bli mer åpne med egne data, sa Wester, men at man kan bruke disse dataene i
kvalitetsforbedrende arbeid.
– Et godt forslag, sa Hermansen – som er avhengig av tillit, la hun til. Å ha gode kvalitetssystemer hvor det
er læring og forbedring som er tema og ikke styring og sanksjoner. Legeforeningen arbeider med et dokument om variasjon som ligger tett opp mot dette. Dette omhandler hva som er riktig bruk – overbehandling
– overdiagnostikk og underbehandling og underdiagnostikk. – Så både vårt arbeid med kvalitet, der vi
ønsker både tid og rom og tillit i gode kvalitetsprosesser på arbeidsplassen, og vårt arbeid med variasjon, vil
kunne ta dette opp i seg, svarte Hermansen.
13
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Sannhetens øyeblikk,

– FRA LØFTER TIL
GJENNOMFØRING
– Jeg skal være kort, for jeg vet dere gleder dere mest til spørsmålsrunden uansett, og det gjør
jeg også, smilte helseminister Bent Høie da han skuet ut over legetillitsvalgte fra hele landet.

Men før de over hundre legene slapp til med
spørsmål og kommentarer, var Høie innom hele
registeret av leverte stortingsmeldinger (bl.a.
Folkehelse, Primærhelse, Legemiddelpolitikk,
og strategiplaner) i løpet av hans tid som
helseminister og konstaterte at Regjeringen har
levert mye politikk i løpet av året som har gått.
– Men det å legge frem meldinger og strategier
er bare en liten del av jobben, sa Høie. Det er
gjennomføringen pasienten kommer til å måle
oss på og den er først gjennomført når pasienten
opplever en forskjell i møte med helsetjenesten.
Det jeg kaller for sannhetens øyeblikk, sa Høie.

Et land i omstilling
Omstillingsbehovet i offentlig sektor, som
Høie mente har blitt større og kommet raskere
enn det man hadde ønsket og forutsett, har
gjort at omstilling og endring har blitt naturlig
del av hverdagen. Han tenkte ikke minst på
flyktningkrisen og de store utfordringene
dette vil bety også for helsevesenet.
Folkehelsemeldingen har gitt mange
svar og retninger på hvordan samfunnet
skal forebygge og håndtere de fire store
sykdomsgruppene hjerte/kar, kreft,
psykiske lidelser og rusavhengighet –
som det blir mer av i årene fremover.
Samhandlingsformen pekte ut retningen
for primærhelsetjenesten i kommunen, sa
Høie, mens Folkehelse– Primærhelse– o
meldingen om Legemiddelpolitikk er
14

meldinger som gir svar på innholdet i
kommunehelsetjenesten, konstaterte statsråden.

På rette vei
Han uttrykte tilfredshet med utviklingen
av kreftpakkeforløpene i sykehusene og
mente at man til tross for en del utfordringer
var på rett vei. I talen sin presenterte
Høie tre overordnede mål for sykehusene,
tildelt i årets oppdragsdokumenter. – Så
tydelige og konsise at de har fått plass
på et A4 ark, ifølge Helseministeren:
1) redusere unødvendig venting og
variasjon i kapasitetsutnyttelsen.
2) prioritere psykisk helsevern og
tverrfaglig spesialisert rusbehandling
3) bedre kvalitet og pasientsikkerhet.
I tillegg la Høie frem 11 delmål og
konstaterte at den øverste ledelsen
i hver helseregion vil bli målt på
resultatene av oppdraget de er tildelt.

Flere planer i 2016
En stortingsmelding om prioritering, en
om bioteknologi og en opptrappingsplan
for rehabilitering er også blant det
nye som er på trappene i 2016.
Kvalitet, Kompetent ledelse IKT og
teamorganisering med god ledelse, er
viktig både på sykehus og i kommunene,
sa Høie og mente at legevakten ikke har
fått den oppmerksomheten den skulle hatt
som en sentral del av helsetjenesten.

”

Hovedmålene for
sykehusene er så
klare og tydelige
at de får plass
på et A4 ark.
(Bent Høie)

– Vi har fått spennende forslag som vi ser
får god mottagelse mange steder, og som
vi nå skal diskutere, sa Høie og slo også et
slag for det nyopprettede e-direktoratet og
En innbygger en journal, der han slo
fast at utredningen i dette spørsmålet
gir tydelig signaler om at prosjektet
bør starte i primærhelsetjenesten. Noe
Legeforeningen ikke er enig i.

Variasjon på godt og ondt
Bent Høie løftet frem variasjon som et tema
som preger diskusjonen om kvalitet og
pasientsikkerhet i mye større grad enn før. Og
da mente han også uberettiget variasjon og trakk
frem ulik behandling som ikke kan forklares
og stor variasjon av forbruk av helsetjenester
mellom regionene og sykehus. – Å redusere
uberettiget variasjon er et lederansvar, sa
Høie og en sentral utfordring fremover.
Som eksempel nevnte han helseatlaset som
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viste at Finnmarkssykehuset opererte langt
flere skuldre enn eksempelvis Stavanger og
Oslo. – Her tok Finnmarkssykehuset grep,
fortalte Høie,– og lærte av Lovisenberg der
pasientene vurderes av fysioterapeut sammen
med ortopedene før eventuelle inngrep.

Systemsvikt
– Overbehandling er feil inngang, mente
Høie, – vi er nødt til å snakke om variasjon.
Utfordringen handler ikke bare om at noen
får for mye behandling, men også at andre
får for lite eller feil behandling. Variasjonene
i norsk helsetjeneste er så omfattende at
vi velger å kalle det for en systemsvikt.
Variasjon er derfor et sentralt tema i neste
stortingsmelding om pasientsikkerhet og
et tydelig tema i oppfølgingen og ledelsen
av helseregionene fremover, sa Høie.

Må avklares
Og selvfølgelig kom Høie også inn på
spørsmålet om akuttkirurgi på lokalsykehusene.
— En 20 år gammel diskusjon som slett
ikke bare er politisk, mente han.
Høie understreket at det nå var på tide å
få avklart hvilke ulike typer sykehus vi vil
ha i landet vårt og hvilke krav man skal
stille til innhold på sykehusene. – Valgene
vi gjør nå vil få konsekvenser for hvordan
Sykehus-Norge vil se ut i fremtiden –
det er det ingen tvil om, sa Høie.

”

Variasjonene i
helsetjenesten er
så omfattende
at vi kaller det
en systemsvikt.
(Bent Høie)

Det er utrolig inspirerende å være helseminister i Norge av mange grunner, sa Bent Høie, – først og fremst fordi jeg har ansvaret for et
område som betyr mye for mange og derfor skapes det mye diskusjon og engasjement – og det er veldig bra, sa Høie.

HØIE OG HERMANSEN. Helseministeren benyttet i sin tale anledningen til å takke for samarbeidet med den nye presidenten og sa at
han oppfattet samarbeidet som like godt og nært som det var med
den tidligere ledelsen. Her får han bokgave av Marit Hermansen.
15
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Etter helseministerens foredrag var det spørsmålsrunde
og generalsekretær og møteleder Geir Riise klarte å skvise
inn 22 spørsmål og kommentarer på den timen han hadde
fått til rådighet:
LEDER I NORSK NYREMEDISINSK FORENING EGIL HAGEN beskrev
en lederkultur som ikke tar hensyn til ansattes meninger, men tar
avgjørelser i det lukkede rom.
Helseforetaksmodellen gir grobunn for ukultur – det opplever vi hver
dag og en ledelse som har svært tvilsom kompetanse og som heller
aldri blir stilt til ansvar for de feil de gjør, mente Hagen og la til at
styret fremstår som er allmektig – når de har sagt noe kan det ikke
motsies. Hagen uttrykte skuffelse over at Helsedepartementet ikke
griper inn. Han stilte også spørsmål ved substansen i de fine ordene
som pasientsikkerhet og pasientens helsevesen. – Jeg opplever at vi
har et sykehusvesen som kun har fokus på å bruke minst mulig ressurser på å behandle pasientene. Og det er et grunnleggende problem
som det bør gripes fatt i, sa en engasjert Egil Hagen.

Høie: En ledelse sin sentrale oppgave er å tilrettelegge for at dere som
jobber pasientrettet har mulighet til å bruke mest mulig tid, ressurser
og engasjement kjerneoppgaven; å hjelpe pasienter, men ledelsen må
ofte ta valg som ikke alle er enig i, og noen ganger på tvers av andres
ønsker. Ikke alltid valg mellom det gode og det onde, men mellom
ulike gode hensikter, derfor må dere leve med at ledelse handler om
avgjørelser som man retter seg etter og forholder seg til.

JO ENDRE MIDTBØ, LEDER I TROMS LEGEFORENING var svært opptatt
av åpenhet og ytringsfrihet i helsetjenesten og tilsvarende bekymret
for dem som prøver å praktisere disse prinsippene.
– Jeg har sagt dette til deg mange ganger før, sa han til Høie, men
jeg synes ikke du har tatt det alvorlig . Noen av dem som står i
fremste rekke for å ta opp og være kritiske til systemet står i fare
når de gjør det og dette er du nødt til å ta tak i 2016, oppfordret
Midtbø.

Høie:– Jeg er helt enig i at vi er avhengig av at ansatte har den
holdningen du beskriver , svarte Helseministeren – ikke bare en
ytringsfrihet men også en plikt hvis man mener at forholdene går
utover pasientsikkerhet og kvalitet. Høie sa at han kjente til historier
om at det ikke er kultur for dette. – Dette er et gjennomgangstema
i møtene jeg har med styrer og ledere i helsetjenesten og det er helt
klart et ledelsesansvar, sa Høie og viste til årets oppdragsdokument
der han mener de har vært tydelige på at arbeidet med helse, miljø
og sikkerhet skal være en integrert del av pasientsikkerheten og
kvalitetsarbeidet.
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LEDER I NORSK ONKOLOGISK FORENING, STEIN SUNDSTRØM roste
Høie for pakkeforløpet og sa at ressurssituasjonen ikke var blitt særlig
bedre, men man hadde fått en norm for hvordan ting skal gjøres.
Sundstrøm uttrykte optimisme og mente at kreftforløpene nok ville gå
seg til over tid. MEN: det betinger sømløse IKT-løsninger, sa onkologen,
noe de har fått til i Helse-Midt. Han var også opptatt av finansieringen
av nye og dyre kreftmedisiner og etterlyste engasjement rundt dette
både fra Høie og Legeforeningen.– Det kommer effektive legemidler,
særlig innen immunterapi som gjør mulighetene for behandling helt
annerledes enn det var for kort tid tilbake. Riktignok palliativ behandling, sa Sundstrøm – men det er en god livsforlengende behandling
som mange pasienter bør få tilbud om. Han etterlyste en midlertidige
ordninger inntil Beslutningsforum får tatt sine avgjørelser. – For disse
pasientene kan ikke vente på avgjørelser i et til to år, sa onkologen.

Høie: Jeg er opptatt av at Norge skal være langt fremme og vi skal ta i
bruk nye behandlingsmetoder, men jeg er også veldig klar på, – og det
vil jeg fortsette med å være– at jeg ikke aksepterer at legemiddelindustrien tar de prisene som de gjør på disse dyre legemidlene – dette
er legemidler som når mange pasienter internasjonalt- det er store
pasientgrupper. Så når en legger opp til noen priser som gjør at man
får betalt tilbake forsknings– og utviklingskostnadene i løpet av få
år så mener jeg at det er umoralsk og uetisk. Jeg kommer ikke til å
akseptere at vi har systemer som innebærer at legemiddelindustrien
får lov til å diktere den typen priser. Han understreket av halvparten
av den tiden pasientene må vente på medisiner skyldes at industrien
er for trege med å legge frem dokumenter som er nødvendige i
beslutningsprosessen.
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PSL-LEDER SVERRE DØLVIK stilte et spørsmål han umiddelbart fikk
svar på:
– Jeg har et konkret spørsmål som bør besvares med ja, sa han til
latter fra salen. Vi har gjennomført en dialogprosess og kommet
frem til et sluttdokument om avtalepraksisordningen og vi har
ferdigforhandlet en ny rammeavtale – da burde vel forutsetningene
og forholdene for å videreutvikle avtalespesialistordningen ligge
godt til rette. Er du enig i det ?

JA! svarte Bent Høie.

ANNE LOUISE WESTER, LEDER I NORSK FORENING FOR MEDISINSK
MIKROBIOLOGI, gikk rett på sak:
– Hvis Norge ikke lykkes med sin strategi eller hvis verden ikke
lykkes med sitt arbeid i forhold til antibiotikaresistens er det ikke
særlig vits i alt det vi snakker om nå, sa Wester. Hun ville vite
hvordan Regjeringen jobber både nasjonalt og internasjonalt med
utfordringene rundt antibiotikaresistens. –Hvis dette går galt, må
vi tenke helt nytt og da blir helsevesenet helt annerledes om tjue
år, sa Wester.

Høie: Helt enig med deg. Dette er det jeg kaller helsetjenestens
klimautfordring- og det haster å få gjort noe. Flere departementer
har sammen jobbet frem en tverrfaglig strategi som tar det brede
perspektivet som vi også er nødt til å gjøre på dette området, sa
Høie. Legeforeningen og Tannlegeforeningen har sammen med
departement lagt frem en handlingsplan om hvordan den norske
helsetjenesten skal møte resistensutfordringen. Norge samarbeider
internasjonalt med flere land– også gjennom verdens helseorganisasjon. Jeg prioriterer ikke å reise mye utenlands på jobb, men
akkurat dette internasjonale arbeidet prioriterer jeg høyt, sa Høie.

JON HELLE, LEDER I OVERLEGEFORENINGEN og visepresident i
Legeforeningen
– Jeg lurer å hva du sier til dine våpendragere i regionene– styreledere og direktører når de i høringen om Nasjonal helse– og
sykehusplan sier at budsjettene er for knappe, alternativt hvordan
du snakker om dette med Siv Jensen og Erna?

Høie: – Jeg er enig i at veksten man får til ved sykehusene ikke
alltid er optimal og at vi ikke får de pengene vi trenger. Men la samtidig til at de hadde fått til en høyere vekst de siste årene i forhold
til det som har vært tidligere.
– Vi har bedt helsedirektøren gi oss innspill på budsjettet for 2017
– blant annet når det gjelder kreftmedisin– der vil vi kreve mer
penger. Så er det slik at det er min jobb å skaffe så mye penger
som mulig til sykehusene, men når jeg har fått de pengene jeg
får – vil jeg forsvare med nebb og klør at det er et godt budsjett,
smilte Høie.

Regnskap og rådgivningstjenester
for leger og legespesialister

Vi er der for deg - ta kontakt

www.legeregnskap.no • Tlf: 71 52 97 00
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Helsetjenesten anno 2030 var temaet for ungdomsrepresentantene
fra seks av partiene, som var invitert til lederseminaret. Ingen av dem
hadde helse som interessefelt – og kanskje var det de unge politikerne
som hadde mest nytte av møtet med 100 erfarne tillitsvalgte leger.

MANI HUSSAINI (AUF)
– Vi ønsker ikke at kostnader skal gå foran kvalitet i helsevesenet, sa AUF-lederen som ville at diskusjonen skulle handle om
behandlingsmetoder og ikke alltid bare om penger. Han mente at
mange av problemene i helsevesenet i dag, handler vel så mye om
organisasjon og ledelse og mente at å pøse på med penger ikke
automatisk løser alle problemer. – Det er også viktig å være åpen
for innovasjon– for den skapes i hverdagen, sa Hussaini som også
ønsket seg større satsing på forebyggende helse.

MARIA BARSTAD SANNER(UNGE HØYRE)
– Vi må være villige til endring. sa Barstad Sanner og spådde at i
2030 ville det ikke finnes sykehjem, men derimot bofellesskap og
mange hjemmeboende eldre. Hun listet opp åpenhet, kunnskap,
medbestemmelse og valgfrihet som mål for fremtiden. – Vi må også
tørre å stille spørsmål om hva som er god helse, sa hun og leverte
denne definisjonen: God helse er å mestre hverdagens utfordringer.

TORD HUSTVEIT (UNGE VENSTRE )
Venstres representant var opptatt av prioriteringsutvalgets arbeid og
mente at det skal brukes like mye ressurser uavhengig av diagnose.
– Legen sitter med det beste svaret, sa Hustveit blant annet og la til
at han tror statlig helse får for mye penger og ville ha mer penger
ut til kommunene.

”

En av
oppfordringene fra
leger i salen var at
de unge politikerne
slutt å bruke ordet
”eldrebølgen”.
Det får en stor del
av befolkningen
til å føle seg
sammenlignet med
en slags tsunami
– ingen hyggelig
sammenligning, sa
en av tilhørerne.
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ERLING LAUGSAND (SENTER UNGDOMMEN)
Hovedmålet for Senterpartiet er best mulig helse for flest mulig og
redusere sosiale helseforskjeller. – Fordi de økonomiske forskjellene øker, blir det enda viktigere med et godt offentlig helsevesen,
mente Laugsand.

ASTRID-THERESE THEISEN (KRFU)
– Vi er et parti som ser og ivaretar hele mennesket, sa Theisen og
slo samtidig et slag for gode og velfungerende lokalsykehus. Hun
oppfordret også til klok og riktig bruk av velferdsteknologi og
understreket at etikken begrenser teknikken. Hun vil også fjerne
taxfree og ha øl i egne avlukker i butikkene.
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En lydhør forsamling.

NICHOLAS WILKINSON (SOSIALISTISK UNGDOM)
Han uttrykte en viss pessimisme for fremtiden – eldrebølgen og enorm inflasjon i investeringskostnader. Han tror på store endringer i organiseringen av helsevesenet og mente at vi snakker
alt for lite om antibiotika og resistens. Han bekymret seg også for økningen i psykiske lidelser
og minnet om at det er tre ganger flere unge menn som dør ved selvmord enn i trafikken. Han
ivret for å ”løse helseproblemene før de oppstår” blant annet ved mer frukt i skolen og økt fysisk
aktivitet.

Verdens første bærbare
colposcope
Lett håndterlig
Lommestørrelse
“Cutting edge” optikk og
LED- teknologi
UpViser Academy arrangerer
jevnlig kurs.
Ta kontakt for mer informasjon.
www.upviser.no
Epost: info@upviser.com
Tel: 67115870
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Trygge leger – god pasientbehandling var blant hovedtemaene
på årets lederseminar. Et av spørsmålene var hvordan følge opp
mistanke om alvorlige hendelser og lovbrudd i helsetjenesten?

FØLGER IKKE
STRAFFESPORET
For mange pasienter, brukere og pårørende har opplevd manglende åpenhet og mangelfull
oppfølging etter at det har skjedd alvorlige hendelser.

– Det skjer ikke hele tiden men det betyr at det

medvirkning. – Vi er nødt til å høre på dem

skjer for ofte og at dette ikke er systematisk og

– nødt til å ha dem med oss, sa Arianson.

godt nok ivaretatt, sa Helga Arianson, leder for

”

Utvalget anbefaler
bedre oppfølging
og ivaretakelse av
pasienter, brukere
og pårørende, og
styrking av deres
rettigheter.

Ariansonutvalget – da hun innledet til diskusjon

Hvilke spor skal man så følge når det kommer

om rapporten Med åpne kort – om håndtering

til reaksjoner på hendelser? Arianson ønsket

av alvorlige hendelser i helsetjenesten.

å følge flere, både gjennom dialog, tilsyn,

Arianson er fylkeslege i Hordaland og har

medvirkning og straff, men det siste skal

ledet utvalget som i fjor høst leverte sin rapport

det ikke være mye fokus på. – Vi mener at

om oppfølging og forebygging av alvorlige

straffesporet skal ha en veldig liten plass i

hendelser i helse– og omsorgstjenesten.

oppfølgingen av alvorlige hendelser, men

Ansvarlighet, åpenhet, tillit, medvirkning

kan ikke utelukkes helt, sa Arianson og

til å endre oss, sa Arianson, og nevnte den

og rettssikkerhet har vært sentrale temaer

nevnte spesielt to hovedutfordringer.

tragiske Benjaminsaken(en ung mann døde

under utvalgets arbeid. Noe som gjenspeiles

etter en enkelt inngrep i kneet). Det handler

i navnevalget “Med åpne kort”. Utvalget har

Endring – et nøkkelord

valgt å legge stor vekt på tilnærminger som

Det ene går på helsetjenester; at det

viktig med en ledelse som legger til rette for

dialog og medvirkning, læring og tilsyn.

er nødvendig å legge større vekt på

åpenhet og medvirkning, mente fylkeslegen.

mye om holdninger og kulturer – og da er det

risikobevissthet i forkant av at noe skjer. Hun
– Åpenhet er det viktigste – uten det

nevnte brukerinvolvering som et nøkkelord -

kommer man ingen vei, mente Arianson og

hvordan få med dere pårørende og pasienter –

18 fylkesmenn– 18 nivåer
– lang behandlingstid

pekte på noen hovedpunkter i den over 300

hvor viktig det er å informere tydelig om hvilke

Tilsynsmyndighetene er den andre

sider lange rapporten (NOU 2015:11).

behandlingsmuligheter som finnes og hvor

hovedutfordringen vi har løftet frem, sa

vesentlig det er med åpenhet og ivaretagelse

Arianson og siktet til Statens helsetilsyn

Mye å hente

av alle involverte etter en hendelse, også

og fylkesmennene. – Det vi dokumenterer

Rapporten understreker hvor viktig det er

helsepersonellet. – Det er viktig å se på hva

er at alvorlige hendelser ikke alltid blir

å bruke de pårørende og se hvilken kraft

vi kan lære av alvorlige hendelser. Legene

undersøkt grundig nok. Ofte kommer

som finnes i både deres og pasienters

må være rollemodeller og vi må være villige

tilsynsmyndighetene inn altfor sent og
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UTDRAG FRA NOU 2015:11
Utvalget foreslår at det innføres
meldeplikt for alle virksomheter i den
kommunale helse- og omsorgstjenesten
og i spesialisthelsetjenesten (også utenfor
helseinstitusjon), og at utvidelsen følges opp
med følgeforskning. Utvalget foreslår også
at pasienter, brukere og pårørende får rett til
å melde fra om uønskede hendelser.
Utvalget mener at omorganisering til
fire–fem regionale tilsynsenheter vil styrke
kontrollen med pasient- og brukersikkerheten
i tjenestene og oppfølging av alvorlige
hendelser.
Utvalget skisserer to ulike modeller. Med den
ene modellen vil regionale enheter direkte
underlagt Helsetilsynet være førsteinstans i
alle tilsynssaker og ha myndighet til å vedta
administrative reaksjoner mot virksomheter
og helsepersonell.

– At man beklager en hendelse betyr ikke dermed at man innrømmer skyld eller at man har gjort noe feil, sa Helga Arianson, fylkeslege i
Hordaland og leder for Ariansonutvalget.

Med den andre modellen deles
tilsynsoppgavene mellom fylkesmennene
i hvert enkelt fylke og regionale enheter
lagt til noen av fylkesmennene. Ved begge
modellene vil Helsetilsynet være overordnet
tilsynsmyndighet og klageinstans.

når det er blitt vanskelig å rekonstruere

og opprettholde den ganske solide tilliten

omkring i landet.– Og selv om det kan

hendelsesforløpet. I tillegg er det et krevende

som faktisk eksisterer til helsetjenesten.

være en person som er skyld i en hendelse,

arbeid å skulle bedømme ting som har skjedd

kan det være rammebetingelsene som er

ofte i spesialiserte avdelinger, sa Arianson

Ingen undersøkelseskommisjon

den egentlige årsaken og da er det viktig

og mente at det også skal mye til å bygge

Tilsynsmyndighetene må ikke svekkes, sa

opp tilstrekkelig ekspertise for å oppnå

først og fremst å se på dem, sa Arianson.

Arianson og oppsummerte at det i NOU

dette hos 18 fylkesmenn over hele landet.

Å beklage er ingen innrømmelse
Det er viktig å beklage det som har skjedd
og faktisk mene det. – At man beklager betyr
ikke dermed at man innrømmer skyld eller
at man har gjort noe feil sa fylkeslegen og
fortsatte: men det er da virkelig beklagelig
når noe ikke har gått som det skulle og hvis
beklagelsen ikke er ekte ment , så er det lesbart
- da er det ikke bare ingen ting verdt – den er
negativ, sa Arianson. Hun understreket også
hvor viktig åpenhet er, ikke minst for å bevare

2015:11 er 50 tilrådinger og vurderinger fra

Utvalget tilrådde ikke opprettelsen av

utvalget. Granskningen av hendelser må skje

en undersøkelseskommisjon – fordi de

raskere og utføres grundigere enn det gjøres

mener at det er nok aktører på banen.

dag. Hendelser må vurderes og analyseres
av kompetente folk og likt vurdert rundt

”

Det er nødvendig at man helt ned på
avdelingsnivå spør seg: Hva kan vi gjøre for
å i vareta tillit, åpenhet og medvirkning?
(Helga Arianson)
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Det var en viss uenighet i panelet når det gjaldt administrative sanksjoner overfor den enkelte lege. Legeforeningen var overrasket over Ariansonutvalgets forslag om å senke terskelen for administrative reaksjoner
på individnivå. Legeforeningen mener at arbeidsgivers ansvar må tydeliggjøres enda sterkere. Fra v. Helga Arianson, Olav Røise, Jon Helle og Kari Sollien.

– FEIGHET PREGER MANGE
HELSELEDERE
Mangel på åpenhet, skyld og skam har ført til tragedier, mener professor som mener man bør
vurdere å bøtelegge ledere.

Det er et enormt omfang av til dels alvorlige

der vi selv burde ha agert. Årsaken er

hendelser i helsevesenet i dag, med en

selvfølgelig at det er ubehagelig å ta opp

betydelig kostnad både for pasienten,

problemer med kolleger som ikke gjør det

samfunnet og for dem som står bak hendelsene.

faglig bra. I stedet snakkes det bak ryggen
til vedkommende og i korridorene. På denne

”

Feil er en gullgruve
for forbedring.
(Olav Røise)

Det sa professor og tidligere klinikksjef ved

måten er vi alle med på å bidra til fryktkultur,

OUS, Olav Røise i sin innledning til debatt

handler ikke bare om penger. Håndteringen

hevdet den tidligere klinikklederen.

av hendelser i helsevesenet er under enhver

om åpenhet i helsevesenet. Han mener
ledelseskulturen også preges av feighet.

Høy selvmordsstatistikk

kritikk og i følge Olav Røise er kostnadene

I 2010 kostet en norsk ortoped kr. 400 000

også høye for leger som står bak hendelsene

– Lederne oversender saker til Fylkeslegen

i snitt i utbetalinger til pasienter fra Norsk

–Vi leger er hyppige selvmordere,– Skyld

og Helsetilsynet for å få deres syn på saken

pasientskadeerstatning (NPE). Men det

og skam og mangel på åpenhet har ført til

22

NYHETER/AK TUELT

”

Det er ubehagelig
å ta opp problemer
med kolleger som ikke
gjør det faglig bra.
(Olav Røise)

NOU2015:11, Med åpne kort og mener at man

fryktkulturen. – Og hvordan kan man ha en

for lenge har hatt et ensidig fokus på hvorfor

kultur som slipper til fulle kirurger? Svarene

ting skjedde.– Men vi evner i liten grad å se

er der, men de er ubehagelige, sa Røise.

hva som kunne vært gjort for å unngå alvorlige
hendelser, med andre ord: læringsaspektet,
sier han. Røise mener at avvikssystemet
brukes for lite og at mange ansatte dessuten

hendelser med tragisk utfall, sa han, men

har erfart at meldinger ikke følges opp av

som toppleder har jeg dessverre sett at man

leder. –Dette er en utfordring, sa han. Han

er mest fokusert på økonomioppfølging

roste mange leger for å være gode på fag, men

og å telle pasientbehandlinger. Professor

ikke så gode i logistikken rundt pasienten.

Røise mener at manglende fokusering på

Money talks
Professor Røise tok til orde for at
Legeforeningen bør anerkjenne pasientenes
rett og innsikt i egne hendelser slik at de selv
kan melde til helsetilsynet – som forøvrig
er blant forslagene til Ariansonutvalget. Det
bør utvikles sanksjoner mot ledere på ulike

hendelser også bidrar til å forsterke de

Kvelertak og fulle kirurger

nivåer som ikke tar tak i hendelsene. Røise

negative trekkene ved helsevesenet.

– Hvordan skal vi forholde oss til en

omtalte det litt absurde i at Arbeidstilsynet gir

kollega som klart avviker fra det som er
Bare det at yngre leger ikke tør å

faglig akseptabelt og samtidig ivareta

skrive overtid er også en del av

kollegaen, spurte Olav Røise. – Når en

fryktkulturen, mente professoren.

ambulansemedarbeider tar et tak som medfører
at en pasient blir kvalt, er vi nødt til å forholde

millionbøter når det gjelder dårlig arbeidsmiljø
for eksempel som et resultat av dårlig
bygningsmasse, noe lederne må håndtere. –
Men når det gjelder alvorlige hendelser, som
går utover pasienter, har tilsynet lite å komme

Positiv til Ariansons åpne kort

oss til det – ta stilling og utvikle en strategi

Olav Røise har vært toppleder i mange år og

for hvordan man takler slike situasjoner.

med, mente Røise og tok til orde for å vurdere

har lang erfaring med å forsøke og håndtere

Han etterlyste en strategi fra Legeforeningen

å gi bøter. – For dette vil toppledere skjønne,

alvorlige klagesaker. Han støtter forslagene i

for hvordan de kan bidra i kampen mot

sa han, all den tid det er økonomien som rår.

TOTAL MANGEL PÅ SYSTEM OG LEDELSE
– Mangel på system og ledelse er de to viktigste utfordringene i primærhelsetjenesten, mener
lederen i Allmennlegeforeningen.
–Et stort antall fastleger har solopraksis,
noe som blant annet medfører en langt mer
begrenset mulighet for faglig fellesskap
enn hos sykehuskollegene, og kan lett gi
deg følelsen av å være faglig utrygg, sa
Kari Sollien, lederen for allmennlegene da
hun entret talerstolen på lederseminaret.

Kari Sollien, leder i Allmennlegeforeningen

Fastlegene jobber med en uselektert
pasientgruppe som kommer til fastlegen
med en rekke symptomer og plager.
De fleste er ufarlige, men plagene kan
være sammensatte og ofte kan det være
vanskelig å skille mellom det ufarlige og
det alvorlige. – For det finnes ingen fasit,
sa Sollien og mente at det er sjelden at de

vanlige veilederne og beslutningsstøtten
fastlegene har, hjelper dem noe særlig,
fordi de i stor grad er laget og knyttet opp
mot en spesifikk sykdom. – Å leve med
denne usikkerheten er kjernen i fastlegenes
hverdag, sa den engasjerte fastlegen.

”

Kommunene stiller
sjelden spørsmål om
hva man driver med
på legekontoret.
(Kari Sollien)
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Fravær av ledelse
I primærhelsetjenesten er det nesten et totalt
fravær av ledelse og ledere, og kommunene
sjelden stiller spørsmål om hva man driver
med på legekontoret, mente Sollien. Hun
hevdet også at det er liten tradisjon for
åpenhet i kommune-Norge og refererte
til historien om fastlegen i Bodø som fikk
refs etter at hun uttalte seg til lokalavisen
om mangel på sykehjemsplasser. – Og det
er verdt å spørre seg om hva slags kultur
det er i kommuner som møter engasjerte
fagfolk med advarsler og sanksjoner, sa

Sollien. Tema er viktig for oss alle uansett
hvor vi jobber i helsetjenesten la hun til.

tryggere og bedre i jobben som eksempelvis
gjennom kollegabasert læring. Hun var
derfor glad for at utvalget anerkjente at det

Alle gjør feil
Alle leger gjør feil i løpet av livet og fastleger
er intet unntak, sa Sollien og unnslo ikke at
det kan være nødvendig å gå til alvorlige
sanksjoner overfor helsepersonell, men sa at
det også kun være svært tilfeldig hvilke leger
som havner i Tilsynets kartoteker. –Vi deler
Legeforeningens syn på hva som er viktig
for å lykkes på dette området, sa Sollien
og ønsket seg mer systematisk arbeid med
kvalitetsordninger som hjelper legene til å bli

viktigste kvalitet –og sikkerhetsarbeidet
foregår lokalt i tjenesten. – Dette er særlig
viktig i primærhelsetjenesten – ikke
minst på grunn av de store forskjellene i
kommunene, sa Kari Sollien. Ved å etablere
SKIL (Senter for Kvalitet i Legekontor) har
Legeforeningen tatt et viktig del av ansvaret
for dette i primærhelsetjenesten, mente hun.

TYDELIGGJØR ARBEIDSGIVERS ANSVAR!
Det er arbeidsgivers ansvar å sikre helsepersonells kvalifikasjoner ved opplæring, tilrettelegging og forsvarlig organisering
– Risikoen vil bli større hvis ledelsen

som råder. Han understreket at man har et

ikke legger til rette for åpenhet,

felles ansvar, men at det er lederne som

sa Legeforeningens visepresident

skaper grobunn for åpenhet. Han beklaget

og leder i Overlegeforeningen Jon

at til tross for et lovpålagt avvikssystem blir

Helle i sitt innlegg på seminaret.

det brukt i svært varierende grad både ved
melding og oppfølging– og minnet om at

Han sa at Legeforeningen var overrasket

det er et lovpålagt avvikssystem. Men som

over Ariansonutvalgets forslag om å senke

dessverre brukes i varierende grad både når

terskelen for administrative reaksjoner

det gjelder melding og oppfølging. Han mente

på individnivå. Legeforeningen mener at

også at gode ledere er åpne for at det er en

arbeidsgivers ansvar må tydeliggjøres

læringskurve og et forbedring potensiale.

enda sterkere. Det er deres ansvar å sikre at
helsepersonells kvalifikasjoner ved opplæring,
tilrettelegging og forsvarlig organisering.
– Derfor må arbeidsgiver ansvarliggjøres
hva gjelder oppfølging og veiledning
når det oppdages svikt, mente Helle .

”

– Nøkkelordet
åpenhet må
omsettes i praksis.
(Jon Helle)

Der fryktkulturen råder
– Vårt hovedpoeng har vært å sikre en
jobbkultur der det er både trygt og etterspurt

– Derfor er det best på lang sikt å ha

å melde fra om kritikkverdige forhold. Det

et ærlig utgangspunkt om at man alltid

er bare slik vi kan lære av våre feil, sa Helle

kan bli bedre. Nøkkelordet åpenhet

og innrømmet samtidig at det er en lang

må omsettes i praksis, sa Helle.

vei å gå, og særlig der det er fryktkultur
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Visepresident i Legeforeningen og leder i Overlegeforeningen
Jon Helle
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Elektronisk pasientjournal (EPJ), rettighetsvurderinger for avtalespesialister,
den nye rammeavtalen og SU-representantenes erfaringer fra sine
respektive foretak var blant temaene som ble lagt frem og drøftet på det
årlige møte mellom styret i PSL og SU-representanter fra hele landet.

RETTIGHETSVURDERING OG FRISTFASTSETTING
FOR AVTALESPESIALISTER:

– VIL IKKE FUNGERE
FØR IKT ER PÅ PLASS
Det er ingen uenighet i arbeidsgruppen om at IKT må være på plass før man kan starte,
sier PSL-representant. En arbeidsgruppe har jobbet i et år med en plan for et pilotprosjekt i
forbindelse med rettighetsvurdering og fristfastsetting for avtalespesialister.
Tekst og foto: Lottelise Folge

– Hovedproblemet er uten tvil IKT, sa Sverre
Sand da han redegjorde for planen på SUmøtet i Legeforeningen. En gruppe på 23
medlemmer bestående av deltakere fra alle
de fire helseregionene og Helsedirektoratet
i tillegg til Psykolog – og Legeforeningen,
har gjennom tre heldagsmøter i 2015 snekret
sammen et forprosjektutkast til pilotering
med et begrenset antall avtalespesialister.

Store utfordringer
– Nødvendige dataløsninger som EPJ og
tilknytning til Nasjonalt helsenett må være på
plass. I tillegg til informasjon til publikum,
rapportering og utveksling av meldinger.
Dette må være både utredet, utviklet
og testet før en pilot kan gjennomføres,
sa Sverre Sand som er en av tre PSLrepresentantene i gruppen. I tillegg må det

De to PSL-representantene i arbeidsgruppen er fra v. gynekolog Sverre Sand (HSØ). Mikal Gjellan (ØNH-spesialist (Helse Midt).
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avklares hvordan utgiftene ved utvikling av

mellom avtalespesialist og DPSene som

Sand konkluderte med at det hadde

IKT-området skal finansieres, la han til.

eksempel. I følge Sand kom det også opp

vært svært nyttig å delta på møtene i

forslag om en sentral henvisningsinstans,

arbeidsgruppen og avsluttet med å si at han

men forslaget ble avvist som helt urealistisk.

mente at avtalespesialistene ikke kunne

Hvem tar ansvar?
– Det er heller ikke avklart hvem som skal
ha ansvaret for våre vurderinger hvis vi
ikke kan ta dem selv, med andre ord hvem
som skal svare for våre garantivurderinger
i den grad vi ikke kan oppfylle dem , skyter
Mikal Gjellan inn som sammen med Ola
Marstein også har sittet i arbeidsgruppen.
– Både Sand og Gjellan legger vekt på at

være med på prosjektet hvis det ikke blir
Karin Stang Volden, avtalespesialist og

gjennomført på en ordentlig måte.

SU representant i Helse Vest, bragte
opp spørsmålet om like journalsystemer

– Da må det heller utsettes til det

og sa at man måtte ha felles systemer

blir ordnede forhold: les IKT.

– alt annet ville blir for usikkert for
den enkelte pasient, mente hun.

avtalespesialistene må ha et dataopplegg
som blant annet håndterer rutinene ved
fravær , ferier og sykdom– hvordan sløyfen

DETTE MÅ TIL:

skal gå i forhold til henvisninger og retur.

Her er noen av områdene gruppen har diskutert og som de mener er forutsetninger

– I tillegg kommer de praktiske løsningene
rundt hvordan fastlegene skal håndtere at

for at piloten lar seg gjennomføre. Her inkluderes det både rekruttering, god

det bare er enkelte avtalespesialister som

datakvalitet, belysning av relevante risikofelter, oppfølging, og sikring av

er med i piloten, kommenterer Sand.

pasientrettighetene under piloten.

”

Nøkkelen til at dette
skal bli vellykket
ligger i IKT-systemene.
(Sverre Sand)

• Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)
• Nødvendige IKT-løsninger, Elektronisk pasientjournal (EPJ), tilknytning til
Nasjonalt helsenett (NHN), utveksling av meldinger, informasjon til publikum
og rapportering. må være utredet, utviklet, testet og på plass før en pilot kan
gjennomføres.
• Avklaring av hvordan utgiftene ved utvikling av IKT-området finansieres.

Ulike situasjoner
I følge Sand har journalsystemet vært
heftig diskutert i gruppen, men det store
spørsmålet er og blir om det er et poeng
med pilotering så lenge man ikke har et

• Data i pilotundersøkelsen innhentes gjennom den eksisterende kanal for
datainnsamling som avtalespesialistene allerede er pålagt i rammeavtalen.
• Én elektronisk melding til alle administrative formål er tilstrekkelig.
• Papirskjema er vurdert som uhensiktsmessig, og svekker motivasjon og

IKT-system som ivaretar sikkerheten for

rekruttering. Datakvaliteten blir dårlig (mangelfull) og manuell registrering fører til

pasientene og for så vidt også våre rettigheter,

redusert effektivitet hos spesialistene, slik at piloten utilsiktet bidrar til å redusere

sa han og tegnet opp ulike scenarier. Ett der
avtalespesialisten fikk henvist pasienter de
hadde kapasitet til å ta innen fristen – og

helsehjelpen til pasientene.
• Ansvar ved fristbrudd

kompetanse til – et annet der det dreier seg
om pasienter man ikke har kompetanse til i
forhold til utstyr –i tillegg til dem man ikke
har kapasitet til å ta i det hele tatt. Da blir
spørsmålet: Hvor skal man sende pasienten?

Spørsmålet om ansvarsplassering ved fristbudd avklares. Dersom helseforetaket blir
ansvarlig ved fristbrudd hos avtalespesialistene, bør varsel til HELFO ved forestående
fristbrudd forutgås av melding til helseforetaket i god nok tid til at behandling kan gis
annet sted innenfor regionen.

– Dette vil bli et problem særlig i psykiatrien,
sa Sand og nevnte utfordringene i forholdet
26
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VIKTIG MED FORMALISERING
AV AVTALEN
Enkelte helseforetak har allerede tatt initiativ

rammeavtalen som ble avsluttet før jul. Et

eller formuleringer i avtalen. – Har dere

til samarbeid og noen avtalespesialister har

viktig punkt i den nye rammeavtalen er

behov for noen form for veiledning ta

vært i møte og diskutert samarbeidsformer

formaliseringen av samarbeidet mellom

kontakt med oss, oppfordret Næsheim.

og avtaler. Det fortalte Legeforeningens

HFene og avtalespesialistene. Siri Næsheim ba

Siri Næsheim da hun informerte om de

tilhørerne om å ta kontakt med Legeforeningen

viktigste punktene etter forhandlingene om

hvis de var usikre på utforming av kontrakter

Nils Ringdal, lungespesialist fra Molde oppfordret medlemmene til å ta
kontakt med lokale tillitsvalgte hvis de har spørsmål eller problemer.
Han fikk støtte av Sverre Dølvik som understreket at det er best at
PSLere først tar opp aktuelle saker med sin lokale representant som
deretter tar den videre sentralt.
Her er representantene på møtet mellom PSL-styret og SU-representanter fra alle helseregionene. Fra venstre: Psykiater Anne Christine
(Anki) Østrem og urolog Morten Andersen begge HSØ, ØNH-spesialist
Mikal Gjellan (PSL), spesialist i indremedisin, hjerte og lunge Finn
Finnsnes (Helse-Vest), gynekolog Sverre Sand (PSL),ØNH-spesialist
Erik Zadig (vara PSL), spesialist i indremedisin og lungesykdommer Nils Ringdal (Helse Midt), gynekolog Kathe Aase (PSL). Spes.
indremedisin og gastro Dag Malm (Helse Nord) Øyespesialist Florentina Naboulsi og Karin Stang Volden (Helse- Vest) og Faranak Asadi
(vara PSL). På vei inn Sverre Dølvik og foreleser Tor Carlsen. Anders
Todal og Ana Maria Soler var ikke tilstede da bildet ble tatt.
Siri Næsheim seniorrådgiver og advokatfullmektig i Legeforeningen.

Nykommer i takstutvalget, Ana Maria Solér, satte pris på noen
oppklaringer og presiseringer i takstjungelen fra hudkollega Anders
Todal. Takstutvalget hadde møte senere samme dag.
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EPJ-elektronisk pasientjournal

UTFORDRINGER I KØ
– Hovedutfordringen med EPJ-løftet har vært mange ideer – mange ønsker og ingen
finansiering, sa Tor Carlsen da han informerte SU-medlemmene om EPJ og utfordringer med
– og utviklingen av prosjektet.
Tekst og foto: Lottelise Folge

– Myndighetene henvendte seg på et tidspunkt
til Legeforeningen og etterlyste finansiering og
eierskap til IT-prosjekter, men Sentralstyret var
ikke interessert i å involvere seg finansielt eller
som eier av IT-prosjekter, sa spesialrådgiver Tor
Carlsen da han orienterte SU-medlemmene om
EPJ-prosessen. Han understreket at EPJ-løftet
startet som allmennlegenes ideutvikling og at
navnet senere ble overført til felles prosjektet
mellom Legeforeningen og Helsedirektoratet.
Carlsen var også tydelig på at avtalespesialistene
er med i samarbeidet formelt sett, men har ikke
vært aktive, og han benyttet anledningen på SUmøtet og utfordret dem til å delta i samarbeidet.
Men i 2014, erklærte myndighetene at de ville
ha fortgang i prosessen og man undersøkte
muligheten for å legge finansieringen inn
i normaltariffen. Det resulterte i at det
ble satt av 17 millioner fra fastlegene og
avtalespesialistenes pott. Nå har prosjektet vært
oppe og gått siden november 2014 med et tett
samarbeid mellom ledelse, fagbrukere og EPJleverandører fortalte spesialrådgiver Tor Carlsen

Det går fremover
To av prosjektene som snart er i mål , er
overføring av pasientjournaler mellom leger
som har ulike journalsystemer. Nå er det snart
helt slutt på å måtte skrive ut på papir og
skanne, eller gule ut relevant informasjon og
skrive inn på nytt. – En håpløs prosess med
mye tidsbruk i tillegg til en viss risiko for tap
av viktige informasjon, sa Carlsen. Det jobbes
også med oppretting av såkalt ”mapping”
for laboratorieprøver. Det betyr slutten på
problemet med at en laboratorieprøve kan hete
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Mange ideer, mange ønsker og ingen finansiering var lenge hovedutfordringen for EPJ-prosjektet, sa spesialrådgiver i Legeforeningen Tor
Carlsen.
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Sverre Dølvik etterlyste forenkling og forbedring av rapporteringssystemene for avtalespesialistene –
en måte å få til en samordning slik at man slapp å logge seg mellom disse to systemene hele tiden.
Han var også klar på at i forbindelse med rettighetstildeling og fristfastsetting vil avtalespesialistene
ha behov for å få innbakt en tilbakemeldingsfunksjon i sine systemer som gjør at henvisninger enten
omdirigeres eller returneres når avtalespesialisten ikke er tilstede i praksisen. – Når det kommer en
ti-dagers vurderingsfrist for henvisninger, er det fort gjort å overskride fristen, mente han. Det må
bygges inn noe som gjør at henvisende lege får beskjed om fravær av spesialist eller at henvisningen
videresendes, sa Dølvik.

GJELLAN
ØNH-spesialist Mikal Gjellan ønsket seg jevnt over bedre henvisninger og mente at EPJ kunne ha
systemer for dette ved å ha mer standardiserte henvisninger. Selv får han 10 -20 henvisninger om dagen
og bruker lang tid på å finne frem til hva som er relevant informasjon, oppdatert medikamentliste og
korrekt sykehistorie – røyevaner, allergier etc. – Egentlig er det utrolig at vi ennå ikke har klart å få til
bedre systemer, kommenterte Gjellan, – bedre input gir også kanskje bedre output – la han til.
– Man jobber med tekniske løsninger for å få til å lage en oversiktlig og god journal, men fortsatt er
den faglige delen utenfor EPJ-arbeidets domene. Det faglige innholdet kan ikke løses gjennom EPJ, men
blir mer en oppgave for fagkollektivet og for SKIL, svarte Tor Carlsen.
– De fleste gjør en god jobb, men noen har behov for feedback og vi savner en feedback sløyfe , sa
spesialrådgiveren. Vi vet også at konkret feedback på henvisninger gjennom praksiskonsulentordningen
kan føre til bedre henvisninger.

en mengde forskjellige ting i journalen– og
blir løst ved at man etablerer synonymer mot
norsk laboratoriekodeverk og dermed får alle
liker prøver på en linje i journalen. – Dette er
viktig både for pasientsikkerhet kvalitetsarbeid
og for forskning, understreket Tor Carlsen.

dette, sa Carlsen og ga eksempler som krav om
legemiddelgjennomgang (kanskje særlig for
fastlegene), sjekklister og risikomedisinering.
Henvisningsveileder må inn i samme rammen
for at det skal bli effektivt, la han til.

spesialisthelsetjenesten. – Og dette blir integrert i

Best i klassen

som allerede finnes, sa Carlsen og i

Alle veiledere, retningslinjer og anbefalinger
som finnes på papir, er veldig vanskelig å bruke
i praksis, men en spørrefunksjon inn mot slike
verktøy gjennom journalen vil kunne bedre

Han fortalte at på Vestlandet har man kommet
lengst med interaktiv henvisning og rekvirering
med både generelle faglige råd mot henvisning
og lokale opplysninger om hva som tilbys i

en modul som kan hentes opp via diagnosen eller
langs alternative veier fra EPJ, forklarte Carlsen.
– Mange leger vet ikke om de mulighetene
tillegg kommer EPJ-løftet med en ny
funksjonalitet. Det er et sterkt ønske om at
man hever kvaliteten på bruken ikke bare
på verktøyet selv, sa spesialrådgiveren.
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SJEFSTILRETTELEGGEREN
PÅ RINGERIKE…
Det er ikke de svarte tallene han er mest stolt av, den prisbelønte og ettertraktede foredragsholderen og sjefstilrettelegger Per Bleikelia på Ringerike sykehus. Mannen som har gitt
lederskap et nytt ansikt. Nå vil han ha samfunnspanel i distriktene.
Tekst og foto: Lottelise Folge

– Det er sånn cirka 96 centimeter av jobben

er å skape mer legitimitet hos befolkningen,

du ikke har kontroll på som direktør, sa Per

sier Bleikelia til Legekunsten.

Bleikelia da han sammenlignet den tradisjonelle
ledelsesmodellen på sykehus med et metermål

London- Midtøsten- Ringerike

under et foredrag i Vestfold legeforening.

Sjefen på Ringerike sykehus som har gjort
Frank Zappas ord til sine egne: A mind is like a

– Du kan ikke styre en organisasjonen uten

parachute. It doesn’t work if it is not open” har blitt

at du har kontakt med kjernen i bedriften

en populær foredragsholder i både inn- og utland

mente Bleikelia. Husk at det er legene og

– og han skiller seg fra mange andre som foredrar

sykepleierne pasienten kommer for å treffe

om ledelse – ganske enkelt fordi han vet, mer

– ikke oss som jobber i administrasjonen.

enn de fleste, hva han snakker om. Gjennom lang
ledererfaring blant annet som ekspedisjonssjef i

”

A mind is like a
parachute. It doesn’t
work if it is not open”.
(Frank Zappa)

det med å kutte ventelistene enda mer enn de
allerede har gjort – på initiativ fra de ansatte.
Han legger ikke skjul på at hans egne
erfaringer med alvorlig sykdom har hjulpet
ham med å forstå at det viktigste på sykehuset

Dem det gjelder

Helsedepartementet, direktør i Sykehuspartner,

Og nå vil han trekke linjene ut blant folk –

i KPMG i London, og assisterende direktør på

er møtet mellom behandler og pasient.–

dem helsetjenesten handler om, det minner

Radiumhospitalet. Og hvem vet; kanskje 3 år

For å være helt ærlig, jeg skjenket ikke

han tilhørerne på til stadighet. Planen er å

i Midtøsten sammen med Terje Røed-Larsen

direktøren en tanke, ler Bleikelia, det eneste

arrangere møter med lokalbefolkningen på

også ga Bleikelia et perspektiv på hvordan

jeg var opptatt av som syk var når – og om

bygda et par ganger i året. Han er såre klar

man i hvert fall ikke oppnår trygge forhold

legen kom og hvor sykepleieren var.

over at det har vært prøvd før, uten særlig

uten velvilje og raushet mennesker i mellom.

suksess, men han lar seg ikke skremme av

Legen er et midtpunkt

det og håper at han kan finne en bedre måte å

Egne erfaringer

Sjefstilrettelegger Bleikelia mener man bør våge

gjennomføre prosjektet på. Det han ønsker seg

Han har ledet nesten hele sitt liv, og nå i en

å si høyt at for pasienten er det i første omgang

er å bruke folk flest – dem helsetjenesten er

alder av 60 har han sin største ledersuksess- På

legen som er det primære. Det er legen som er

der for, til å fortelle ”proffene” på sykehuset

kort tid har han og de ansatte gjort Ringerike

hovedårsaken til at man kommer på sykehus og

hva de mener om sykehustilbudet. Prate med

sykehus til et ”winning team”, noe som har gitt

som etter loven er ansvarlig for den medisinske

dem om og lytte til hva de tenker om hvordan

han flere priser blant annet Legeforeningens

behandlingen. – Det betyr naturligvis ikke at

det funker for dem som bor et stykke unna.

lederpris og den svensk prisen ”Think

sykepleiere og andre grupper ikke er viktige,

Ta imot både ris og ros, skrive referat og ta

different” for 2015. Økonomien er snudd og

sier Bleikelia med overbevisning. Og det er

responsen alvorlig. Med andre et konkret

arbeidsmiljøundersøkelsene peker oppover.

samspillet han er opptatt av. Som gjensidig

og ubyråkratisk lavterskeltilbud.– Poenget

Fristbruddene er en saga blott og nå jobbes

respekt for hverandres roller, et fellesansvar
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– Jeg stoler fullt ut på alle mine medarbeidere, jeg har aldri hatt grunn til noe annet, sier sjefstilrettelegger Per Bleikelia.

for at pasientoppholdet skal bli vellykket og

heller ikke lojalitet, arbeidsglede og samhold

”direktøren”. Etter hvert er sjefstilretteleggeren

den stadige bevisstheten om hvor avhengig

på en arbeidsplass, mener Bleikelia. Da får

og de ansatte blitt enige om viktige mål

gruppene er av hverandre. – For selv om det

du ikke medarbeidere, men motarbeidere,
sier sjefstilretteleggeren. Han innrømmer

og hvordan målene skal oppnås og når

ikke er elektrikeren pasienten har kommet for å
møte er vi – og pasienten helt avhengige av ham
når det elektriske svikter. – Tar han ikke ansvar,
får det store konsekvenser, slår Bleikelia fast.

Hva skal pengene gå til?
For er det slik at du ikke klarer å oppnå

”

åpenhet, transparens og være raus, skaper du

Trust them all and
do wrong to none…
(William Shakespeare)

gjerne at han har hatt mange ideer som har fått
tommelen ned av de ansatte og han innrømmer
også at jo eldre han har blitt lederjobbene jo

regnskapet går i pluss, skal pengene som
er til overs brukes på de ansatte til faglig
utvikling og nytt utstyr. Det er engasjement,

lettere er det å gi slipp på prestisjen. Bleikelia

muligheter for faglig utvikling og motivasjon

laget en skisse for ulike modeller so han

for å nå felles mål, bestemt av ledelse og

presenterte for de ansatte. –Klinikerne ville

ansatte i fellesskap, i tillegg til å droppe

ha makt ut i ytterste nivå, at all organisering

det stadige maset om økonomi, som var

skal ta utgangspunkt i pasient og behandler.

Snakk om fag og motivasjon

viktige ingredienser for å snu den negative
økonomiske utviklingen på Ringerike sykehus.

Da må man spørre hva som skal til for at
dette skal blir optimalt – ikke hva som skal til

– Da våknet fagfolkene dette kunne de relatere

for at det blir best mulig for ledelsen, mener

til, konstaterer Per Bleikelia og smiler bredt
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KAN IKKE HA VENNER
BLANT DEM MAN LEDER
Tekst og foto: Lottelise Folge

I sitt foredrag på lederseminaret i
Legeforeningen tidligere i år, stilte professor
Olav Røise spørsmålet om hvordan det
kan utvikle seg en kultur på sykehus som
gjør at man slipper til en full kirurg på
operasjonsstuen. Hvorfor var det ingen
som stoppet ham, spurte Røise og la til:
svarene er der, men de er ubehagelige.

Flink og populær
– Så hva er det som skaper en kultur der
ingen tør å melde fra om at kirurgen er full?
I saker der kolleger har et rusproblem er det
enkelt å si hva man skal gjøre når man har
avstand til situasjonen, mener Ola Røise. Å
gjøre det riktige som leder i en situasjon der
en dyktig, anerkjent og kanskje til og med
beundret kollega er krevende. Hvis man i
tillegg har et vennskapsforhold kan man lett
bli blind for det saken egentlig handler om.
Røise understreker at saken om den fulle
kirurgen han viste til i foredraget sitt, er en
sak han personlig ikke har vært borti.

En god leder har ingen
venner (på jobb)?
Olav Røise er av den oppfatning at man ikke
kan ha sine venner blant dem man leder. Det
kan medføre en fare for at man ikke ser klart,
hevder han og det må ikke skje. Røise er åpen
på at når beslutninger skal tas er det ikke bare
fornuften, men også følelser som er med. –
Man må redusere alt man kan av forstyrrende
elementer i en beslutnings-prosess og vennskap
er en av disse elementene, mener Røise.

Feil og feig…
For legen som må stoppes er fallhøyden
enormt stor. Røise mener at man lett kan miste
pasientperspektivet og pasientsikkerheten fordi
man føler med kollegaen og tar hans perspektiv
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Olav Røise mener at man ikke kan ha sine venner blant dem man leder. Det kan medføre en fare for at man ikke ser klart, hevder han.

i stedet. – Det krever mot og fasthet å stå i slike

deg, sier han, samtidig som du må være helt

situasjoner som leder, sier professoren og det

tydelig på pasientsikkerhetsperspektivet, må

er her man ser at ledere svikter, legger han til.

du sørge for å gi den ansatte hjelp og hvis

Han understreker at han selvfølgelig har sett

mulig en alternativ posisjon i organisasjonen

gode eksempler, men at mange viker unna. –

til man er trygg på at problemet er løst.

De er feige og håper det går bra, sier Røise.
Olav Røise tar med seg åpenhetsperspektivet

Soleklare prioriteringer

i sine refleksjoner og sier at man må legge

I en slik situasjon er man nødt å ha

vekt på dette også i prosessen. Det betyr

pasientsikkerheten som første prioritet – og

blant annet å sikre at kollegaen ”modnes” til

være tydelig på det. Man må ha mot til å stå i

å erkjenne problemet blant egne kolleger og

det og samtidig ivareta kollegaen ved å forsøke

sikre at de kan være til hjelp i prosessen mot

og redusere fallhøyden, mener Røise. Han

å bli rusfri. – Dette har jeg kokret erfaring

har selv erfaring med – og har lyktes med å

med, sier professoren, og det er fantastisk å

få kolleger ut av rusproblemer. – Du må bry

lykkes i slike situasjoner, legger han til.
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”

– Å velge mellom sykehus
og avtalepraksis var et
valg mellom goder
(Ole Kjeka)

ENESTE AVTALESPESIALIST I NORGE

SOM UTFØRER VITREKTOMI
Ole Kjeka var den første i Norge som utførte rutinemessig kombinert kataraktoperasjon og
vitrektomi på Haukeland sykehus. Nå har han bestemt seg for å etablere et tilbud i avtalepraksis
– foreløpig uten takst.
Tekst og foto: Lottelise Folge

Øyespesialist Ole Kjeka begynte med vitrektomi
på Haukeland i 2001, og med fako-vitrektomi,
som er kombinasjon av kataraktoperasjon og
vitrektomi som den første i Norge i 2004. På
Haukeland har dette inngrepet etter hvert blitt
rutine på pasienter over en viss alder. – Å
etablere et slik tilbud i avtalepraksis er en
måte å holde ferdighetene ved like, samtidig
som det er et tilbud til pasienter som har
dette behovet, sier Kjeka, som har over 20
år bak seg i øyefaget. I fire år hadde han en
fot i hver leir og pendlet mellom sykehus og
avtalepraksis, men i 2014 meldte han full
overgang til Bergen øyelegesenter. Således

har han operert vitrektomi jevnt og trutt siden
2001, et inngrep som, på landsbasis, har økt fra
1400 til 2400 i året i løpet av de siste 6 årene.
– Det utføres i lokalbedøvelse, og egner seg
derfor godt for avtalepraksis mener Kjeka.

Et valg mellom to goder
– Å velge mellom sykehus og avtalepraksis
var et valg mellom goder, smiler Ole Kjeka.
Han trivdes godt på sykehus, og nå har han
funnet seg vel til rette i avtalepraksis. Etter
hvert ble det en avveining mellom bare
dagarbeid og døgnberedskap fordelt på
forholdsvis få kolleger og jobb i alle ferier og

høytider.– Man blir bundet opp i dette, særlig
innen vitreoretinalkirurgien, sier øyespesialisten.
Å jobbe bare på dagtid, ble en stor overgang
for Kjeka og han opplever en større mulighet
til å påvirke forhold i egen hverdag. Korte
beslutningsveier gjør det enkelt å foreta
forandringer. Alle er innstilt på at ting skal
fungere og personalet drar i samme retning
forklarer han. Øyelegesenteret har også
fått forespørsel om de kan ta i mot LISkandidat. – Det vil vi gjerne på sikt, sier
grunnlegger av senteret Truls Disen, men
akkurat nå har de rett og slett ikke plass.
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FAKTABOKS
•

Bergen øyelegesenter/Optera har 7
hele øyelegehjemler som inkluderer
2 senior/junior-ordninger. I tillegg er
det ansatt 4 optikere, 3 sykepleiere, 2
ortoptister, 1 oftalmologassistent og 6
sekretærer.

Utførte inngrep i 2015:
• 2045 kataraktoperasjoner (takst K01a)
• 180 øyelokksoperasjoner (takst K01e)
• 29 vitrektomier
• 914 enkle og 576 doble
laserbehandlinger (takst 407)

MAKULAHULL: Dette inngrepet ble først rutinekirurgi mellom 1995 og 2000. Må opereres for å få det til å gro. Man fjerner glasslegemet,
deretter fjernes overflatehinnen på netthinnen og øyet fylles med gass som skal støtte slik at hullet gror. Gassen blir i øyet i to til tre uker. –
For 10 år siden ble disse pasientene innlagt og lå på magen i en uke, forteller Ole Kjeka noen steder i 2 uker. Professor Krohn på Haukeland
gjorde noen studier der han sammenlignet en uke og tre dager mageleie – og fant at det siste var like bra. Etter hvert endret vi noen
prosedyrer og byttet typen gass og det endte med at det gikk fint uten å ligge på magen. Nå ligger pasientene på siden eller på magen når de
kommer hjem – bare ikke på rygg de første dagene før hullet har grodd til, avslutter Kjeka. Sjansen for netthinneløsning hos disse pasientene
er mellom 1-5%.

Annen aktivitet i 2015:
• 31 714 konsultasjoner totalt og i
tillegg
• 597 pasienter som kun var til
undersøkelse hos ortoptist
• Antall pasienter på senteret pr. dag:
ca 135
• Antall pasienter pr. øyelegehjemmel:
ca 4 700
• Antall ø. hjelp pr. dag i snitt 8

Et øye for ekspertise
– Da Ole Kjeka kom med på laget med
erfaring med vitrektomi, var det naturlig
utnytte en slik ekspertise, sier Disen. Han
har alltid vært opptatt av å opprettholde
ekspertisen til leger som kommer fra sykehus.
Foreløpig er det senterets ”egne” pasienter
som henvises internt til vitrektomi og som kun
betaler egenandel. I tillegg kommer pasienter
som får dekket inngrepet over forsikringen.
Tilbudet er så vidt i gang og antall operasjoner
ikke så stort ennå, sier Kjeka. — Du vet, det
er alltid en viss skepsis fra departementet når
det kommer et nytt tilbud og det blir spørsmål
om takst, skyter Disen inn, og legger til at han
håper det går i orden etter hvert. – Det er også
ulike holdninger til operasjonsaktivitet utenfor
sykehus fra sykehuslegene, sier Kjeka, ikke
alle er like glade for aktiviteten i avtalepraksis
legger han til. Selv kjenner han alle på
sykehuset og er fornøyd med samarbeidet med
øyeavdelingen. De har et fast samarbeidsmøte
i året der det diskuteres ventelister, behov
og behandling. Vestlandsmøtet hver høst
er faglig påfyll i tillegg til andre faglige
treff som kongresser og seminarer. – Vi
kjenner til hverandre og snakker sammen,
smiler Kjeka– miljøet er ikke stort.
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Lunsjbord: Det er et ”bergensk” støynivå og ikke lett å komme til orde under lunsjen på Øyelegesenteret når over 20 medarbeidere strømmer
inn for å få seg litt velfortjent lunsj.
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To fluer i en smekk
Den dagen vi er på besøk har Kjeka operert 8
katarakter før lunsj, på ettermiddagen rekker
han to, og en vitrektomi – som er ganske
mye mer tidkrevende. De fleste pasienter
som får utført vitrektomi får gjort katarakt
samtidig. – Rett og slett fordi pasienter som
blir vitrektomert, alltid får katarakt – det er
bare et spørsmål om tid, sier Kjeka, – da

er det rasjonelt å utføre begge inngrepene
samtidig, slår han fast. Teknisk sett utfører han
kataraktoperasjonen først. Det er lettere med
glasslegemet på plass fordi det i noen tilfeller
skjer at linsen blir uklar under vitrektomien og
da kan det være mer komplisert å gjennomføre
kataraktoperasjonen etterpå. – Det er først og
fremst tekniske årsaker til at de fleste synes
det er greit å gjøre det sånn, sier Kjeka.

– I dag kan i praksis all elektiv kirurgi utføres som dagkirurgi. Det
er pasientene svært fornøyde med, sier Ole Kjeka.

Iren Thunestvedt (til hø.)og Mona Elisabeth Helland er begge sykepleiere. Her forbereder de til operasjon.

LM-peelimg ved makulahull

Gode kolleger: - fra v. Truls Disen, inntil nylig sjef på øyelegesenteret. Vibeke Birkeland er ny sjef og jobber tett med ortoptist Sigrid
Djupvik Monsen.
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UTFORDRER PSL:

JOBB FOR HJEMLER
I PLASTISK KIRURGI!
Erfaren plastikkirurg oppfordrer PSL til å jobbe for hjemler i plastisk kirurgi. Avtalehjemler vil
kutte køer for pasienter som faller mellom to stoler, mener bergenslege.
Tekst og foto: Lottelise Folge

Den tidligere avdelingsoverlegen ved
brannskadeavdelingen på Haukeland, Bjørn
E. Rosenberg mener at en rekke pasienter
med mindre alvorlige hudkrefttyper er blant
pasientene som vil få et bedre tilbud hos
spesialist med avtalehjemmel. – Pasienter
med basalcellecarcinom og andre enklere
hudkreftformer faller litt mellom to stoler
og denne pasientgruppen ville egne seg
godt til behandling utenfor sykehus, sier
spesialisten og mener at man på denne måten
vil avlaste sykehuslegene og korte ned køene,
i en situasjonen der antallet hudkreftpasienter
bare øker. Rosenberg synes ikke at pasienter
med denne kreftformen skal behøve å
betale for å få hjelp hos private som eneste
alternativ til lang ventetid på sykehus.

Avlastning
Plastikkirurgen henviser til to, nå avgåtte

–I vår del av landet er det behandling av ulike hudkreftformer og enklere håndoperasjoner som vil være særlig aktuelt for avtalepraksis, sier
plastikkirurg Bjørn Rosenberg. Avtalehjemler vil kutte køer for pasienter som faller mellom to stoler, mener han.

kirurger, som begge hadde avtalehjemmel i
byen. — I følge de to var hovedtyngden av deres

utføres disse inngrepene både av ortopeder og

ikke at det kan være en usikker tilværelse i det

tilfang pasienter med hudkreft, forteller han.

spesialister i plastikkirurgi, opplyser Rosenberg.

private markedet, men han har tilpasset seg.

Hva kan en plastikkirurg med avtalehjemmel

For to år siden mistet klinikken anbudet og nå

tilby av tjenester? – I vår del av landet er

Behov for forandring

det behandling av ulike hudkreftformer og

Det var et behov for litt forandring som drev

enklere håndoperasjoner som vil være særlig

Bjørn Rosenberg mot Privatsykehuset i Fana.

aktuelt, svarer plastikkirurgen og legger til

Og siden han ikke kunne kombinere jobben med

at forskjellen på å jobbe med brannskader

at i Norge er det ulik praksis når det gjelder

brannskader på Haukeland, med privatpraksis

og hans nåværende arbeidsfelt er stort, men

enklere håndkirurgi. Slik situasjonen er i dag

og anbud, valgte han å hoppe av. Han benekter

opplever likevel at det daglige arbeidet er
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lever han av kosmetisk kirurgi – et eget fag
som ikke har plass på sykehus. Han medgir
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– Gorm Bretteville og jeg opererer neser sammen og da blir det litt sånn mester/svenn, sier Rosenberg – og det liker jeg godt.

tilfredsstillende selv om noen av kollegene ikke

Neseoperasjoner er også en del tilbudet og

og da blir det litt sånn mester/svenn, sier

helt forstår innholdet i det han holder på med.

for tiden har Rosenberg hjelp av veteranen

Rosenberg – og det liker jeg godt, ler han.

– Det som for noen kan være trivielle
problemstillinger, kan for andre oppleves

Gorm Bretteville – et anerkjent navn innen
plastikkirurgien. – Vi opererer sammen

som mer alvorlig og være ødeleggende for
livskvaliteten. Ofte er det plager vi kan gjøre
noe med, og pasientene er svært takknemlige,
forteller Rosenberg. Faktisk mer takknemlige
enn jeg noensinne tidligere har opplevd, og
det er veldig tilfredsstillende, smiler han.
Det er bukplastikk etter overvekt og
muskeloppstramming etter graviditeter,
brystproteser og fett-transplantasjoner som
tar en god del av tiden i praksisen, men også

PSL-LEDEREN: TA KONTAKT
MED SAMARBEIDSUTVALGET
Det er Helse Vest som sitter på nøkkelenog pengene til antall hjemler i sin region.
Og de er avhengige av at de ulike
behovene blir meldt inn blant annet
fra helseforetakene og fastleger .

– Helse Vest jobber nå med en ny
strategiplan for avtalepraksis, sier Sverre
Dølvik som oppfordrer Bjørn Rosenberg
til å ta kontakt med sin lokale SUrepresentant. (lungespesialist i Bergen,
Karin Stang Volden red.anm.)

brystreduksjoner og øyelokk er hyppige inngrep.
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REAGERTE PÅ ARTIKKEL I LEGEKUNSTEN:
I høst skrev Bjørn E. Rosenberg til oss der
han kommenterte en artikkel som omhandlet
spesialist Malte Hübners kirurgitilbud til
pasienter i sin hudlegepraksis. Artikkelen
dreide seg blant annet om at Hübner som
har en bred kirurgisk skolering fra flere land
ønsket å gi et godt og effektivt operativt
tilbud til sine pasienter. Noe han mente han
gjorde ved å jobbe bredt og opprettholde
sine kirurgiske ferdigheter. I artikkelen
fortalte også at han som første hudlege i
Norge hadde holdt kirurgikurs for yngre
hudleger – et kurs som var meget populært.

som er seks år i spesialisering. I følge Rosenberg

En vanskelig balansegang

at Hübner kan sine ting, men her i Norge er det

Bjørn Rosenberg som er leder for Norsk forening
for estetisk kirurgi roser og gratulerer Hübner
med flotte operasjonsresultater (se Legekunsten
3-15), men føler behov for å presisere at
utdannelsen av hudleger i Norge ikke krever
kirurgisk tjeneste i motsetning til hans eget fag

er det heller ingen tvil om at kirurgene gjennom sin lange utdannelse og spesialisering
i vevshåndtering og rekonstruksjon er best
kvalifisert til hudkirurgi. – Betyr det at du
mener at Hübner ikke skal operere? Det vil ikke
Rosenberg ha noen sterke meninger om, men

Ny hudlege i Moss:

ILDSJEL
OG FAGENTUSIAST

Malte Hübner åpnet praksis i
Moss i vår, og før alle møbler var
på plass og tre nyansatte helsesekretærer hadde rukket å bli
varme i trøya, var både venterom og ventelister fylt opp.

advarer mot å tråkke for langt utenfor sitt eget
fag og kompetanse. – Burde man ha kirurgisk

Tekst og foto: Lottelise Folge

skolering som hudlege? – Jeg ønsker ikke å

Det er vanskelig å karakterisere Malte
Hübner som noe annet enn en faglig
entusiast. Selv ber han nærmest om
unnskyldning for sitt brennende enga-

legge meg opp i deres fagplan, men kanskje

sjement for hud som har fulgt han siden
han for 15 år siden som student, med en
god porsjon målbevissthet og litt flaks,
kom inn på kurset i dermatologi (ved University of California) til den respekterte
hudprofessoren Robert W. Goltz, som på
60-tallet beskrev Gorlin-Golty syndromet
for første gang.
Sin spesialisteksamen har han fra Tyskland, der hud er en langt bredere anlagt
spesialitet enn i Norge. Hübner er utdannet både innen kirurgi, allergologi, flebologi og andrologi og er vant til å operere
kompliserte krefttilfeller i huden. Han har
lært mye kirurgi under sine opphold i USA
og i august var han igjen av gårde på Academy of Dermatology sitt sommermøte
i New York der både kirurgi – kosmetisk
kirurgi og laser sto på agendaen.

burde flere hatt et år med plastikk-kirurgi, spør
Bjørn Rosenberg og fortsetter: det er åpenbart
plastikkirurgene som har kursene – vi som har

KIRURGIINTERESSERTE
KOLLEGER

utdanningen- og virksomheten må være basert
på kunnskap. Likevel åpner Rosenberg for
tanken om hudleger som er kirurgisk orientert

Malte Hübner ønsker faglig bredde i jobben som hudlege – det vil også gi rekruttering
og
bedre omdømme til faget, mener han.

Som spesialist for kroppens største organ
understreker han viktigheten av mer
bredde i hudfaget enn det som er vanlig oppfatning blant hudleger i Norge og
han synes det er synd at enkelte hudleger
overlater det meste innen hudkirurgi til
mindre erfarne plastikkirurger.
Selv har han, som første hudlege i
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bør kunne få slippe til basert på interesse,
kurs og en sideutdannelse i plastikk-kirurgi.

Teknologisk gjennombrudd i
diagnostikk av Perifer arteriesykdom

Ta kontakt for
demonstrasjon

Automatisk Måling av ankel-arm indeks

DOPPLER
30 MIN

ABPI MD
1 MIN

Ta kontakt med Scan-Med. a s Norway for
38
demo og eventuelt en prøveperiode.
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Telefon: 32265330
E-post: scan-med@scan-med.no
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NÅR TING NESTEN GÅR GALT…

GYNEKOLOGENE MÅ
KJENNE SIN BESØKELSESTID
I høst døde en kvinne på sykehuset i Bodø, en annen fikk postoperative skader. På sykehuset
i Moss ringte varselklokkene.
Tekst og foto: Lottelise Folge

I ettertid har det vist seg at kvinnen som
døde i Bodø fikk hjertestans etter venøse
luftembolier i forbindelse med hysteroscopi.
Hendelsene fant altså sted i forbindelse
med rutinemessige gynekologiske inngrep.
Luftemboli som komplikasjon ved slike
inngrep er beskrevet, men er lite kjent.
Da seksjonsoverlege Knut Inge Solbakk
på anestesien på Moss sykehus leste om
hendelsene i Bodø, tok han umiddelbart
kontakt med Nordlandssykehuset. Han forsto
at det var vanskelig for sykehuset å komme
med noen forklaring på hva som hadde skjedd
på et så tidlig tidspunkt, så han nøyde seg
med å tilby seg og gjennomgå erfaringene de
hadde fra Moss ved lignende inngrep. Solbakk
understreker at det ikke har vært alvorlige
hendelser ved hysteroskopi på Moss Sykehus.

Godt dokumentert
Det er flere år siden Solbakk for første gang
hørte et foredrag av en anestesilege fra
Ullevål som snakket om komplikasjoner
med luftemboli ved hysteroscopi på
vintermøtet i NORDAF (Norsk dagkirurgisk
forum). – Og dette er ikke nytt – tvert
imot, dette er svært godt beskrevet og
dokumentert av gynekologer i USA der
det er utført grundige studier – med per
operative ekkoundersøkelser, forteller han.

– Selv om det er vi som ser effekten av luftembolier, og som håndterer pasienten når den blir dårlig – så ligger jo årsaken hos dem som
opererer - fra en slik synsvinkel ville det være naturlig med en større interesse fra gynekologene, sier seksjonsoverlege/anestesilege Knut
Inge Solbakk ved operasjonsavdelingen i Moss, Sykehuset Østfold HF.
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Man ser det man vet

hysteroscopi.– Er ikke dette et problem som

I fjor foreslo en anestesisykepleier at de

burde bekymre gynekologene like mye?

skulle ”brushe” opp kunnskapen rundt
temaet i internundervisningen på avdelingen.
– Og dagen etter skjedde det, forteller
seksjonsoverlegen, pasienten var aldri i noe
akutt fare, men plutselig så vi alle symptomene
fra PowerPointenen dagen før. Alle verdier falt.
Alt skjedde – en mer effektiv måte å lære på får
du ikke. – Men hadde dere ikke sett dette før? –
Jo, men etter at vi satte fokus på det og snakket
om det i avdelingen, ble vi mer oppmerksom på
fenomenet og vi hadde vi flere episoder i løpet
av noen måneder som åpenbart kunne relateres
til luftemboliproblemtikken, sier Solbakk.

Når ting (nesten…) går galt
Ingen av pasientene var veldig dårlige,
og forandringene gikk raskt tilbake da

– Jo, og jeg er forundret over at det ikke er
større interesse for dette blant gynekologene.
Nå må de kjenne sin besøkelsestid, mener
anestesilegen, selv om det er vi som ser
effekten av dette og som håndterer pasienten
når den blir dårlig – så ligger jo årsaken hos
dem som opererer- fra en slik synsvinkel
ville det være naturlig med en større

Man sieht
nur, was man
weiss. Eigentlich:
Man erblickt nur,
was man schon weiss
und versteht.
Johann Wolfgang von Goethe

interesse fra operatørene, mener han.

Forebyggende tiltak
Men på sykehuset i Moss har temaet

om at hysteroscopi er blant de vanligste

i fellesskap igangsatt de tiltakene

inngrepene på norske sykehus og utføres

som litteraturen anbefaler, noe som

hyppigst og i hovedsak på friske pasienter.

har resultert i færre incidenter.

Nytt leie og mindre væske
– Det vil alltid komme gass i

Et av de grunnleggende tiltakene for å

blodsirkulasjonen- det ligger i inngrepets

forebygge luftembolier er å endre pasientens

natur, forklarer Solbakk- luft stiger opp-

leie fra flatt til halvveis sittende. – Det blir

men sjansen for at luft kommer i blodbanen

litt mer kronglete for gynekologene å gjøre

er mindre ved mottrykk. Er det derimot

jobben sin, de må jobbe litt i motbakke, men

slik at den åpne blodåren ligger høyest får

det har gått greit hos oss, sier Knut Solbakk

du vakuum – da vil det kunne suges luft

som forteller at de også har fokus på en pumpe

inn. – Kan det ha skjedd dødsfall under

som presser vann inn i uterus under trykk –

Tidligere i år holdt han foredrag sammen med

disse inngrepene uten at man har skjønt

en vanlig prosedyre for å utvide livmoren.

en kollega fra Bodø på NORDAF´s vintermøte

hvorfor? I følge Solbakk kan man selvsagt

om temaet under vignetten ”Når ting (nesten…)

ikke totalt utelukke at det har vært fatale

–Under inngrepet fjernes vev, og blodårer

går galt...” Om luftemboli og hjertestans ved

hendelser i Norge, samtidig minner han

blir stående åpne og jo høyere trykket er,

man satte inn tiltak . –Men det skjedde,
konstaterer Solbakk og legger til at da de
laget internundervisningen, gikk de gjennom
litteraturen og så at forekomsten med gass
i blodårene ved denne typen inngrep var
vanlig, men relativt sjelden gir symptomer.

desto større er sjansen for at luft passerer
over i blodbanen. – Nå reduserer vi trykket

UTDRAG FRA ARTIKKEL I TIDSSKRIFTET IATROGEN
GASSEMBOLI FORFATTET AV MEDBY, BRUBAKK OG
MYRVOLD (SEPTEMBER 2001; 121:2604-6)

væske som går inn og ut. Her et det viktig
at det er noenlunde balanse, forklarer
Solbakk. Det vil alltid være noe væske som

Klinisk skiller man mellom venøs og arteriell gassemboli. Venøs

går inn i blodbanen, og jo mer væske som

gassemboli oppstår hvis gass kommer inn i venøs sirkulasjon. Dette kan

går inn, jo større er sjansen for at den drar

skje i forbindelse med laparoskopi, innleggelse, fjerning og frakobling av
sentralt venekateter, nevrokirurgi i sittende posisjon samt gynekologiske og
urologiske operasjoner med operasjonsfeltet over hjertenivå. Disse vil nå
lungene via a.pulmonalis og kunne forårsake forstyrrelser i gassutvekslingen,
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mest mulig og følger med på hvor mye

med seg gassblærer. Nå du brenner dannes
det CO2 (karbondioksid) og H (hydrogen)
og en del av dette vil kunne absorberes i
blodbanen. Målsettingen er at mengden
av dette skal være så liten at det ikke gir

hjertearytmier, pulmonal hypertensjon og hjertesvikt. Vanligvis tolereres

symptomer. Det skal være absorbert før det

imidlertid selv relativt store mengder gass godt.

rekker å gjøre ugagn, konstaterer Solbakk.
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I en pressemelding etter hendelsene i Bodø kan vi lese følgende: Nordlandssykehuset HF har etter offentliggjøring av de uønskede hendelser blitt kontaktet av fagmiljø ved annet HF, som har erfart flere forekomster
av samme type komplikasjoner (men ikke på langt nær så alvorlige red.anm.), Vi har informert både politi, Statens helsetilsyn, Kunnskapssenteret og det regionale helseforetaket om vår mistanke. ill.bilde: colorbox

Dialog er viktigst
Seksjonsoverlege Knut Inge Solbakk mener
at dette inngrepet er et klassisk eksempel på
hvor viktig det er med et godt teamarbeid,
med samarbeid på tvers av faggrupper.
Han understreker også at man må ha evnen
til å se de andres rolle i teamet. Et godt
lagarbeid er den aller beste oppskrift på
god pasientsikkerhet, mener Solbakk.

HVA SKAL ANESTESIEN
SE ETTER?
•
•
•
•

Fall i EtCO2
Fall i SpO2
Fall i SBT
Varierende rytme- både
brady- og tachycardi

Klinikk Røa har ledige
kontorer i spesialistpraksis
Vi holder til nyoppussede lokaler med ﬂott beliggenhet i Samfunnshus Vest på Røa,
10 meter fra T-banestasjon. Det er med gode parkeringsmuligheter rett utenfor og
inngang fra bakkeplan. Trivelig nærområde hvor nærmeste nabo er Røa Bad med
stort treningsstudio og badeanlegg. Det er romslig lokaler på 540 kvm med egen
personaldel og plass til laboratorier. Kontorstørrelse fra 12 til 28 kvm. Klinikken har
moderne infrastruktur med bla. System X som elektronisk journal, hjemmekontorløsning, Melin betalingssentral, fjerndrift IT og trådløst nett. Vi har velfungerende
EDI mot over 400 legekontor, slik at det meste av arbeidsﬂyten er digitalisert.
I dag er vi 3 avtalespesialister og 2 fysioterapeuter. Fast husleie som dekker andel
felleskostnader (lokaler, IT, infrastruktur og resepsjonstjenester)
fra kr. 48.000 pr. måned.

Henvendelse avtalespesialist i ØNH, Kirsten Hannisdal:
kirsten.hannisdal@klinikkroa.no eller tlf. 905 22 909
www.klinikkroa.no
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PAN(DEM)ISK OM

ZIKA-VIRUSET
Den 23. Februar i år publiserte bioetikeren Craig Klugman en tankevekkende artikkel om zikaviruset: ‘Time for the next wave of sensationalized worry’ (American journal of bioethics’). Et
virussøk på google gir 20 400 000 treff bare siste uke, og nesten 167 000 treff de siste 24
timene.
Tekst: Jan Helge Solbakk, professor i medisinsk etikk, UiO

Hadde viruset spredd seg like raskt og i samme

kan anbefales til alle. Den oppdateres hele tiden,

mulige forklaringer, også hvorvidt pesticider

omfang i virkeligheten som det gjør virtuelt

og har de siste ukene blitt utvidet med en hel

kan ha en betydning. Så langt har man ikke

hadde det vært gode grunner til bekymring.

rekke spørsmål og svar rettet mot gravide og

bevis for den teorien, men det er viktig å snu

Og beroligende for folk flest er det selvsagt

deres partnere. Bakgrunnen for det er mistanken

alle steiner for komme frem til et klart svar på

heller ikke å høre generaldirektøren i Verdens

om at zika-viruset kan være en direkte årsak til

spørsmålet om årsakssammenhengen». Dette er

helseorganisasjon (WHO) bruke kraftuttrykk
som ‘ekstremt høyt alarmnivå’ og amerikanske
forskere hevde at en pandemi med ‘eksplosivt’
potensiale er underveis (DH Lucey, L Gostin,
‘The Emerging Zika Pandemic’, Journal of
American Medical Assosiation, 27. januar 2016).
Heldigvis har våre folkehelsemyndigheter denne
gangen forholdt seg nøkternt avventende. Ingen
grunnløse allusjoner til spanskesyken som under
svineinfluensa-epidemien i 2009, ei heller til det
livsfarlige ebolautbruddet i Vest-Afrika i 2014.
Spanskesyken som herjet i perioden 1918-1920
tok som kjent over 40 millioner menneskeliv,

”

«Det utbruddet som nå er under

Fortellinger om
potensielt farlige
virus med pandemisk
potensiale selger godt
i samfunn oppfostret
på frykt og grønnsaker,
sykkelhjelmer og
nulltoleranse for
all verdens farer.
(J-H Solbakk)

mens det siste ebolautbruddet kostet over

spørsmål og svar-brosjyre om zika-viruset som

økte tilfeller av fosterskaden mikrokefali. På
spørsmålet ‘Kan økte tilfeller av fosterskaden
mikrokefali ha andre årsaker enn zikafeber, for
eksempel kjemiske stoffer i bekjempelsen av

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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utvikling bærer med seg flere
lærdommer for folkehelse-etikken:
(1) Epidemiologi er kompliserte saker;
det er forskjell på korrelasjon
og årsakssammenheng.
(2) Det er enkelt å komme med råd
og hoppe på konklusjoner når
man har ufullstendige data.
(3) Vi ser et økende antall av nye (eller
tidligere sjeldne) infeksjonssykdommer
som en følge av klimaforandringer,
økende avskoging og det faktum at
mennesker flytter til områder som
før var dekket av regnskog.

10000 mennesker livet. På sine nettsider har
Folkehelseinstituttet laget en forbilledlig

et edruelig svar, for som påpekt av Klugman:

(4) Det kan virke beroligende å tilby enkle
(men latterlige løsninger) for å forhindre
at nye problemer oppstår, men slike råd
fører ofte til økende stigmatisering av
allerede marginaliserte folkegrupper».

myggen, såkalte pesticider?’ svarer Folkehelsa:
«Det forskes fortsatt på å finne en sikker

Hvor stor usikkerheten fortsatt er, bekreftes

årsaksforklaring til økningen av barn født

av en artikkel i den uruguayanske ukeavisen

med mikrokefali. Teorien om zikafeber står

La Brecha 12.02 d.å. Den ble publisert etter at

stadig sterkere. Likevel undersøker man andre

helseministrene i en rekke Latin-amerikanske
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”

Det er en gryende
mistanke om at
mikrokefali-tilfellene
i Brasil kan skyldes
kjemikaliene helsemyndighetene brukte
for å drepe zikalarvene i drikkevannet
til innbyggerne i den
regionen med flest
tilfeller av mikrokefali

hodeskalle

(J-H Solbakk)

land hadde vært samlet i møte Montevideo for
å diskutere situasjonen. Av vel 3000 mistenkte
tilfeller av mikrokefali i Brasil var 400 blitt
bekreftet som akkurat dette, men bare i 17
av tilfellene ble det funnet samtidig smitte
av zika-viruset. I Colombia hadde man til
da registrert vel 20000 pasienter med zikavirussmitte, men ingen tilfeller av mikrokefali.
(Det første tilfellet av mikrokefali knyttet til
zika-viruset i Colombia ble rapportert i Nature
4.03). Samtidig er det en gryende mistanke om
at mikrokefali-tilfellene i Brasil ikke skyldes
zika-viruset, men de kjemikaliene brasilianske
helse-myndigheter har brukt for å drepe zikalarvene i drikkevannet til innbyggerne i den
regionen med flest tilfeller av mikrokefali.
Om ikke annet viser dette at usikkerheten
hva angår forholdet mellom zikavirussmitte

Faksimile fra Dagbladet.no

og mikrokefali fortsatt er betydelig.
Så kan man spørre: Hvorfor alt dette oppstyret
om en virusinfeksjon som gir de aller fleste
ingen symptomer, og noen få influensalignende

krim på TV og Netflix har. Vi lar oss rett og
slett fenge og underholde av dramaturgien i
slike fortellinger. For det tredje er det grunn til

hos fostre og nyfødte gjør også sitt til at
zika-viruset får større oppmerksomhet

å tro at generaldirektør Margaret Chan i WHO

enn det smittefaren skulle tilsi. Ingen kan

ikke vil ha en gjentagelse av kritikken om

si seg emosjonelt upåvirket av bilder av

sendrektighet og ubesluttsomhet som kom mot

nyfødte barn med vanskapte hoder. Denne

virus med pandemisk potensiale selger godt

organisasjonen under det siste ebolautbruddet.

kombinasjon av det ekstremt sårbare og det

i samfunn oppfostret på frykt og grønnsaker,

Denne gang vil hun være føre var, og vel så det.

monstrøse, på sett og vis en moderne versjon

symptomer som feber, leddsmerter og
røde øyne? Her er noen tentative forsøk på
forklaringer. Fortellinger om potensielt farlige

av Hieronymus Bosch, har en uimotståelig

sykkelhjelmer og nulltoleranse for all verdens
farer. Slike fortellinger har i tillegg en

Til sist, muligheten for at zika-viruset

ufarlighetens spenningsdimensjon ved seg slik

kan forårsake misdannelser av hjerne og

påvirknings- og tiltrekningskraft på oss alle.
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LEGESYNDFLODEN
Det var en av disse praktfulle høstdagene med blek sol lavt på himmelen og gulnet løv på
trærne. Dekanus for det medisinske fakultet ved Det Kongelige Frederiks Universitet i Oslo,
elsket denne årstiden; den falt sammen med det som efter hans mening var årets viktigste
evenement: velkomsttalen for årets kull av medisinstudenter.
Tekst: Einar Berle

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.

Det var et beskjedent antall studenter
dekanus talte for, en kvote på 100.
Antallet skulle, i henhold til Fakultet og
Lægeforening, dekke Norges fremtidige
legebehov, nu og i decennier fremover.
I 1950-60 årene var Det medisinske Fakultet,
Den norske Lægeforening og Helsedirektøren
av den oppfatning at årlige tilsig av nyutdannede
leger skulle utgjøre 100 per år. Hvorfor nettopp
100, forble imidlertid svært uklart. Man
klynget seg allikevel til estimatet, selv om
det snart ble åpenbart at tallet var alt for lavt.
De utvalgte var de ”Meget” – overlessede,
de med toppkarakterer i de fleste emner,
inklusive medisinnyttige fag som nynorsk og
kristendomskunnskap. De var valgt ut i henhold
til en strikt numerus clausus kodeks. Bare de

norske medisinkandidater, med papirer fra

opplevde annengradsligningens ferd mot sin

utlandet, skulle slippe ustraffet inn i på den

endelige løsning som en helvetesfart nedover

nasjonale medisinske arena. Alle midler ble tatt

fysikkens skråplan, en intellektuell katastrofe.

i bruk for å holde den forventede medisinske

Da examen artium resultatene ble lest opp i

flyktningestrøm, legesyndfloden ute. Kampen

skolegården kunne den naturvitenskapelig

mot utenlandsmedisinerne ble en unødvendig,

inklinerte konstatere at han hadde samlet nok

trist, xenofobisk og til tider komisk tildragelse .

karakterer i poengkurven til å kunne skrive

Lille Marius
De hadde vært venner siden folkeskolen,
begge var legesønner. Efter, som barn å ha
kikket sine fedre over skulderen, og sett
dem utføre allehånde klinisk virksomhet,
kombinert med lettere ”press” fra hjemmet,
tenkte de å forsøke seg på Universitetets eneste
numerus clausus studium, medisin. De valgte
derfor en gymnaslinje som kunne kvalifisere
til ønskeutdannelsen. For medisinstudiet i
Norge, var reallinjen det foretrukne valg,
artianere med bakgrunn i humaniora var
ekskludert. Et alternativ var naturfaglinjen,
med forlokkede fagmeny; zoologi, botanikk og

seg inn i manntallet ved Oslo Universitets
Medisinske Fakultet. Den andre ble felt av
samtidens ”Gift” – blanding: Matte/fysikk.
Han kunne bare glemme medisinstudiet.

Stengte legegrenser
Den utvalgte ble tatt opp ved Det medisinske
fakultet i Oslo, med tilbud om undervisning
ved Det Kongelige Fredriks Universitet.
Han kom til dekket bord og ville bli geleidet
og ”spoon fed” gjennom Universitetets
eksklusive medisinskole, med fastlagt
timeplan, programfestet progresjon og ville
innen 6 år være furnert med papir på at han

kjemi som tiltalende emner. Fryktinngytende
matematikk og fysikk var kamuflert og lettere
fortiet som faglig bakgrunnsstøy. Man tenkte
seg gymnasdager spekket med boblende
kjemi, fasinerende fauna og fargerik flora

som hadde den foreskrevne poengsum, skulle

og overså glatt at fysikk og matematikk

kunne utdannes til leger og efter eksamen bli

pensum, for enkelte, skulle vise seg å bli en

furnert med licentia practicandi. Nåde dem

lidelseshistorie a la Lille Marius pasjonsspill.

som på egent initiativ forsøkte å tiltuske seg
medisinsk utdannelse utenfor kongerikets

For den ene ble møtet med ligninger og fysiske

grenser. Hverken utenlandske leger eller

lover en naturvitenskapelig konsert. Den andre
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Man ville hverken se, høre eller snakke om dem som hadde sneket
seg utenlands for å studere medisin.
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”

Var det stuerent å invitere en som kunne vekke
landssvikerassosiasjoner til det forestående bryllup”

hadde bestått medisinsk embetseksamen,

tatt opp på medisinstudiet efter gjeldende

samt bli tildelt licentia practicandi.

konkurranseregler. De hadde begitt seg utlands,
uten å ha spurt om råd og lov fra norske

Den andre, den karakterfattige artianer, havnet

medisinske øvrigheter, institusjoner som

på poengsamlernes søppelhaug og gikk, på

mente at Norge ikke skyldte denne forventede

tross av artiumsnederlaget til det skritt å

tsunami av utenlandsmedisinere noe som helst.

orientere seg om muligheten for å studere

Den som søkte studieasyl på kontinentets

utenlands. Det var uhyggelig lesning, med

medisinske fakulteter, burde, i følge datidens

oppslag som minnet om krigspropaganda,

Helsedirektør Karl Evang ”bli landsforvist”!

det manglet bare ”Skutt blir den som...”. De

Mangelen på velkomst i den nasjonale

som, tross strengt forbud, lekte med tanken,

legeflokk, var fra Oslodekanatet begrunnet med

eller sågar dristet seg til å forsøke seg på

at: ”Vi har ikke bedt dere reise ut”, ”Vi skylder

medisinstudiet utenfor Norges grenser, burde

dere intet”. Et annet problem var at køsnikerne

snarest komme på andre tanker. De var

kunne finne på å søke om lån fra Statens

uønsket og ville skape et hjemlig medisinsk

lånekasse for studerende ungdom. Dette var

overflodsmarked. Stillingsporten for leger

valutalån og således penger som burde brukes

vill ikke en gang bli satt på gløtt. Trosset man

til helt andre formål enn til å utdanne horder av

Legeforening, Fakultet og Helsedirektørs

utenlandsmedisinere. Medisinske kandidater

direktiver, ved artiumspoengfattig å famle

med examina fra utlandet, ville havne på en

seg frem i det man på lokalt hold oppfattet
som et sentraleuropeisk universitetshelvete,
kunne man la alt håp om legestilling i
verdensmedisinens Mekka fare. Medisinstudiet
utenfor landets grenser var den norske
modellen fullstendig underlegen, og en
legeinvasjon fra kontinentet ville true den
magiske spåkoneprognosen på 100. Norges
årlige behov for leger var og skulle i fremtiden
være 100. Artianere under karakterpari, ville
med sin ikke-norske utdannelse, føre til en
invasjon av annensorterings legevare. Landet
ville oversvømmes av ”secunda leger fra
utkanstrøk”, med vanvittig legeoverskudd

medisinsk søppelhaug, et overskuddslager,
hvorfra kandidatene i beste fall kunne se
seg om efter en stilling som sykepleier eller
portør. Mulig annerkjennelse, kunne kanskje
de håpe på, som ved Oslofakultet tok alle
medisinske examina om igjen. Spesielt sekunda
vare kunne man vente seg fra Tyskland og
Østerrike, land som med sin (påståtte) mangel
på medisinsk tradisjon selvsagt var den norske
klart underlegen. De hadde dessuten nylig vært
erkefienden, deres medisin således antagelig
preget av nazisme og forfall. Kandidater
herfra var, i følge enkelte eldre norske leger,

Hans første hybel lå midt vindistriktet Kaiserstuhl, en av de
varmeste regionene i Tyskland, og alle husets beboere var med på
vinhøsten.

dessuten sikkert å anse som lettere stripet.
“Da utenlandsmedisineren skulle være
forlover for sin venn “hjemmestudenten”,
undret sistnevntes svigerfar, også han lege,
på om det var stuerent å invitere en som
kunne vekke landssvikerassosiasjoner
til det forestående bryllup”.

”

Jakten på, og veien til
endelige diagnose var
en, spenningsfylt ferd
gjennom ”Die Gesamte
Innere Medizin”, en
forestilling spekket
med filosofiske og
medisinhistoriske
innslag.

I tillegg truet katolikker og jesuitter, for
ikke å snakke om alkohol. Denne djevelens
forfyllede forbannelse ville falle norske
provinsbeboere tungt i strupen. Med suspekte
eksamenspapirer fra de tidligere keiserriker,
kunne man skyte en hvit pinn efter en
karriere på norsk medisinsk hjemmebane.

som følge. Dessuten ville hjemlige legers
økonomiske status bli betydelig redusert.

Scola medicorum

Juksemakere

En måned eller så efter at den poengberusede,

Kandidater med utenlandske, det vil si

rødløpersk, kunne tre inn gjennom Oslo

annenrangs eksamenspapirer, burde, ifølge

medisinske fakultetets trange port, kunne den

Fakultet, Direktorat og Lægeforening, ikke

andre, sammen med flere hundre medstudenter,

gis adgang til Riket. De hadde i grenseløs

melde seg for et medisinsk fakultet i det
sydlige Tyskland. Med undergangsfølelse,

frekkhet sneket seg forbi numerus clausus
køen. De hadde jukset, idet de ikke var

Nordmennenes stamkneipe lå like ved byens rådhus.

som var det Titanic han seilte med, stod han
45

på dekk av ”Kielfergen” Kronprins Harald,
i deprimerende, dype tanker om hva i all
verden han hadde begitt seg ut på. Hvor for i
hel… hadde han funnet på å studere medisin?
Bruke seks år av sitt liv i et fremmed land
og få en utdannelse som til nød kunne gi
uttelling som underordnet helsearbeider.
Alt var fremmed, annerledes og til dels

”

Han kunne berette at
man på kontinentet
mikroskoperte urin
ved mistanke om
urinveisinfeksjon,
og ikke brukte
KOH for å se efter
”diagnostiske bobler”.

De tre store: kirurgi, indremedisin og gynekologi lå samlet i et
vakkert kompleks

mistanke om urinveisinfeksjon, og ikke brukte

lettere fryktinngytende. Han var god i sprog

KOH for å se efter ”diagnostiske bobler”.

og kunne sin Røkkes grammatikk utenat,

Foreleserne skulle vise seg å være til dels

men korrekt tysk grammatikk hjalp ikke mot

polyhistorikere, til dels skjønnånder hvis

lokal, sydtysk dialekt. Kultur, levemåte og

fortolkning av stoffet fortonet seg som klassisk

sosial adferd var uvant og fremmed; man

Med diplom i nasjonale fag, var han nu

drama. Her var talekunst med vidd, dybde

anerkjent som likeverdig med sin venn

sa sågar ”De” til jevnaldrende kolleger.
Det var ingen dekanus på trappen, ingen rød
løper, ingen velkomstkomité. Han var langt i
fra utvalgt, men måtte kjempe som nordmenn
i polkø om studiekatalog, studiebevis,
hybeltilbud, plass i forelesningssalen, etc., etc.
Efter en søvnløs natt med tanker om
landsforvisning, fremtidig arbeidsløshet
og utsikter til manglende tilgang på
studielån surrende i hodet, begynte han å
bla i forelesningskatalogen. Den var som
en roman. De store fagene var naturligvis
betont, men krydret med spesialmeny for dem
som lå litt akterut med naturvitenskapene. I
tillegg var det tilbud om ekstra forelesninger
og kurs for fordypning i ulike disipliner.
Kulturbanausene fra nord kunne velge seg
forberedende prøver fra en utrolig variert
og innholdsrik meny. Han valgte latin og
et kurs om ”Vindyrkning – kulturell og
kommersiell betydning”, en i alle henseende,
berusende start på en universitetsutdannelse.

og av utsøkt kvalitet. Professor i anatomi
leste dikt om liljekonvall, nynnet utdrag
fra en Mozartopera og beskrev hvordan
inntrykk av blomsterduft og musikk forankret

og kunne tituleres cand. med., samt se
frem til tildeling av licentia practicandi

seg i erindringen, alt mens han med begge
hender tegnet på tavlen og forklarte hjernens

Den ene, artiumsvinneren, var utdannet i et

assosiasjonsbaner. Indremedisin var som et

hjemlig miljø hvor alt var trygt, velkjent og

drama, en teaterforestilling med pasienten
i sentrum, som et diagnostisk mysterium.
Jakten på, og veien til endelige diagnose var
en, spenningsfylt ferd gjennom ”Die Gesamte

forutsigbart, med studentmiljø oppkvikket og
festliggjort av medstudenter som ville ta livet
av dem med andre meninger. Den poengfattige

Innere Medizin”, en forestilling spekket med

i hadde fått sin utdannelse i en fremmed kultur

filosofiske og medisinhistoriske innslag.

og tradisjon, hvor intet hadde vært velkjent

Inn i varmen
De to barndomsvennene ble ferdige
leger omtrent samtidig. Hjemmesitteren

og forutsigbart. Han hadde måtte lære et nytt
sprog og hadde fått førstehåndskunnskap
til tysk kultur, musikk, kunst og litteratur

kunne hoppe rett inn i turnustjeneste, den

og ikke minst, som adspredelse, å nyte et

landsforviste måtte gjennom et ”Tilleggskurs

godt måltid med utsøkt lokal vin, istedenfor

for utenlandsmedisinere”, hvor menyen bestod

å planlegge ”Væpna Revolusjon”.

av forelesninger i de såkalte ”Nasjonale Fag”.
Det var full forståelse for at de som hadde

KILDE: Til dels fritt efter Torstein Bertelsens bok

jukset i poengkonkurransen, måtte sette seg

”De skapte legemangelen”.

inn spesialiteter som norsk sosialmedisin.
Han slapp riktignok å ta alle examina om
igjen, men å skulle ta eksamen i et av de
store fagene, indremedisin eller kirurgi,
var sterkt provoserende. Det var derfor
med en viss følelse overlegenhet at han
uten nølen diagnostiserte et kasus som den
lokale legestab hadde brukt megen tid på
å finne ut av; Waldenstrøms sykdom med
hudmanifestasjoner. Dessuten kunne han berette

Vakre Freiburg…

fra folkeskole. Begge var ferdige leger

at man på kontinentet mikroskoperte urin ved

”

Spesielt sekunda vare
kunne man vente
seg fra Tyskland og
Østerrike, land som
med sin påståtte
mangel på medisinsk
tradisjon selvsagt
var den norske
klart underlegen.
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Dampsagveien 2, 2000 Lillestrøm
T: 63 79 66 33
post@romspes.no
www.romspes.no
Bjørn Hansen
Storgt. 33, 3126 Tønsberg
T: 33312236 F: 33316139
bjhan3@online.no

NEVROLOGER

ØYELEGER

Argus Øyeklinikk
Øyelege Willy Pettersen
Akersgaten 35, 0158 Oslo
T: 22005950 F: 22005951
info@argus-syn.no
www.argus-syn.no
Bergen Øyelegesenter AS/ Optera AS
bergenoyelegesenter.no / optera.no
Ansv.lege Vibeke Birkeland
Nedre Ole Bulls plass 3, 5012 Bergen
T: 55210500 F: 55210501

Oslo Barne- og Lungelegesenter
Vibeke Fossum, Terje Sandnes,
Lauritz Stoltenberg og
Leiv Myhr (lungelege)
Økernveien 99, 0579 Oslo
T: 23 40 41 10 F: 23 40 41 11

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

Colosseum Øyelegesenter
Sørkedalsveien 10 A, 0369 Oslo
T: 23 20 11 80 F: 23 20 11 81
info@colosseum-oyelegesenter.no

Barnelege Torgeir Haugen
Storgt. 60, 3674 Notodden
T: 35 02 73 30 F: 35 02 73 31

ØRE-NESE-HALS

Ivar Jørgensen AS
Åsenveien 1, 1400 Ski
T: 64 87 01 10

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: 67575859F: 67575858
post@sandspes.no
www.sandspes.no

HUDLEGER

Hudlege Malte Hübner
DTH Derma
Dronningens gate 17, 1530 Moss
T: 69 10 90 99
info@derma.nhn.no
Dr. Funks Hudklinikk as
Prinsensgate 9, 1530 Moss
T: 69 20 98 00 F: 69 20 98 01
dr.funk@online.no

KARDIOLOGER

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

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: 22201622 F: 22360648
Klinikk for allergi og
luftveissykdommer
ØNH-, lunge og barneleger
Sognsveien 75 F, 0855 Oslo
T: 22 02 68 10 F: 22 02 68 11
www.allergi-lungesykdommer.com
Mads H.S. Moxness
ØNH-spesialist,
Aleris sykehus, Trondheim
T: 73 87 20 00
Ski Øre-Nese-Hals
Tor Stenrud
Åsenv. 1, 1400 Ski
T: 64856120, F: 64856121
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

Hamar Øyelegesenter
Østregt. 23, 2317 Hamar
T: 62 54 14 50 F: 62 54 14 59

Lørenskog Øyeklinikk
Skårersletta 18,
1473 Lørenskog
tlf 63890790
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
tlf 5148 53 40
Øyelege Vidar Gustavsen
Kolbotnveien 33
1410 Kolbotn
tlf 66806268

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

C Dymista «Meda»
Lokalt antihistamin + kortikosteroid.

ATC-nr.: R01A D58

T NESESPRAY: 1 dose inneh.: Azelastinhydroklorid tilsv. azelastin 125 μg, flutikasonpropionat
polysorbat 80, benzalkoniumklorid, fenyletylalkohol, renset vann. Indikasjoner:
rhinitt, hvis monoterapi med enten intranasalt antihistamin eller glukokortikoid ikke er
full terapeutisk effekt. Kontakt med øynene må unngås. En spray i hvert nesebor 2 ganger
med allergeneksponeringsperioden. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever- og nyreikke er fastslått. Eldre: Dosejustering er unødvendig. Administrering: Til nasal bruk. Flasken
første gangs bruk må sprayen klargjøres ved å trykke pumpen ned og slippe 6 ganpusset skal oppløsningen sprayes inn i hvert nesebor mens hodet bøyes fremover.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Forsiktighetsregler:
bruk i høye doser over lang tid. Mulige systemiske effekter kan omfatte Cushings
barn og unge, katarakt, glaukom, og mer sjeldent, en rekke psykiske eller atferdsstyrrelser, angst, depresjon og aggresjon (særlig hos barn). Ved alvorlig
flutikasonpropionat er økt. Dette kan medføre høyere forekomst av
med høyere doser enn anbefalt kan medføre klinisk signifikant adrenal
det vurderes å bruke ytterligere systemiske kortikosteroider i perioder
hos barn som får intranasale kortikosteroider i godkjente doser. Det
hemmet vekst, skal dosereduksjon vurderes. Nøye overvåkning er påkreokulært trykk, glaukom og/eller katarakt. Hvis det foreligger grunn til å
ved overføring av pasienter fra systemisk steroidbehandling til Dymista.
infeksjon eller som nylig har gjennomgått kirurgisk inngrep, eller fått
behandling veies opp mot mulig risiko. Inneholder benzalkoniumklorid
nen og bronkospasmer. Interaksjoner: For utfyllende informasjon fra
interaksjoner, se R01A D58+. Flutikasonpropionat: Det er rapportert klinisk
ved samtidig bruk av ritonavir, med systemiske kortikosteroidbivirkninsyndrom og binyrebarksuppresjon. Samtidig bruk med ritonavir skal
unngås, med mindre potensiell nytte oppveier risiko. Under normale
omstendigheter er det lave plasmakonsentrasjoner av flutikasonpropionat etter intranasal dosering pga. omfattende first pass-metabolisme og høy systemisk clearance via CYP 3A4 i tarm og lever. Klinisk
signifikante interaksjoner er derfor lite sannsynlig. Det tilrådes forsiktigsamtidig administrering av en potent CYP 3A4-hemmer (f.eks. ketokonazol),
systemisk eksponering av flutikasonpropionat. Azelastinhydroklorid: Anbefalte
systemisk eksponering. Det skal likevel utvises forsiktighet ved samtidig
midler med virkning på sentralnervesystemet, da sedativ effekt
Graviditet: Det er ingen eller begrenset data om bruk
gravide. Bør bare brukes under graviditet
Amming: Det er ukjent om nasalt
kasonpropionat/metabolitter
p ote n s i e l l fo rd e l
Fe r t i l i tet:
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sirritasjon.
s j e l d n e (<1/1 0
angioødem (hevelser i ansikt
søvnighet, glaukom, økt intraokulært
osjon, kvalme, utslett, kløe, elveblest, fatigue
forekomme, særlig ved bruk i høye doser over lang tid.
kortikosteroider. Det er mulig med veksthemming hos ungdom
bruk av nasale kortikosteroider over lang tid. Overdosering/
overdoseringsreaksjoner. Symptomer: Administrering av høyere
midlertidig binyrebarksuppresjon.Binyrebarkfunksjonen vil
ved å måle kortisol i plasma. Ved overdosering etter utilsiktet
systemet (inkl. sløvhet, forvirring, koma, takykardi og hypotenSymptomatisk. Avhengig av svelget mengde, anbefales
anbefalinger for azelastin R01A C03 side d og flutikason:
H1 -antagonist (azelastin) og kortikosteroid (flutikason).
propionat har forskjellige virkningsmekanismer og viser synersymptomer på rhinokonjunktivitt. Flutikasonpropionat er et syntil glukokortikoidreseptoren, og med potent antiinflammaantiallergisk effekt, og har mastcellestabiliserende og antiinring av kjemiske mediatorer kjent for å være involvert i tidlige
ner, histamin, plateaktiverende faktor (PAF) og serotonin.
minutter. Absorpsjon: Etter intranasal administrering av 2 doser
ml for azelastin og 10,3 ± 3,9 pg/ml for flutikasonpropionat, og
azelastin og 97,7 ± 43,1 pg/ml pr. time for flutikason. Tmax etter
flutika son. Proteinbinding: Flutika sonpropionat: 91%.
Distribusjonsvolum ca. 318 liter ved steady state. Azelastin: Stort
Eliminasjonshastigheten for i.v. administrert flutikasonpropionat
høy plasmaclearance (Cl=1,1 liter/minutt). Maks. plasmakonog bare lave plasmakonsentrasjoner er forbundet med terminal
azelastin og ca. 45 timer for den aktive metabolitten.
systemisk sirkulasjon, hovedsakelig via CYP 3A4. Azelastin
Utskillelse: Flutikasonpropionat: Hovedsakelig via gallen.
Refusjonsberettiget bruk: Symptomlindring ved moderat til
monoterapi med enten intranasalt antihistamin eller glukoallergisk rhinitt. Vilkår nr.: –. ICD: J30, vasomotorisk og allergisk
priser: 120 doser (glassflaske) kr. 252,90, 3 x 120 doser
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Signifikant bedre symptomlindring i både nese og øyne
sammenlignet med et
nasalt steroid i monoterapi3,4
Effekt innen 30 minutter5

1
n
ami

st

tihi
n
a
g

o

i

mb
o
k
te

Enes

v
a
n
o
nasj

50 μg, dinatriumedetat, glyserol, mikrokrystallinsk cellulose, karmellosenatrium,
Symptomlindring ved moderat til alvorlig sesongrelatert og helårlig allergisk
tilstrekkelig. Dosering: Voksne og ungdom ≥12 år: Regelmessig bruk er viktig for
daglig (morgen og kveld). Behandlingsvarighet bør være i overensstemmelse
funksjon: Data foreligger ikke. Barn <12 år: Anbefales ikke da sikkerhet og effekt
bør ristes forsiktig før bruk i ca. 5 sekunder ved å vende den opp og ned. Før
ger. Er det >7 dager siden bruk, må den klargjøres på nytt. Etter at nesen er
Spraytuppen tørkes av og beskyttelseshetten settes på plass etter bruk.
Systemiske effekter av nasale kortikosteroider kan forekomme, særlig ved
syndrom, Cushinglignende trekk, adrenal suppresjon, veksthemming hos
messige effekter, som omfatter psykomotorisk hyperaktivitet, søvnforleversykdom er det sannsynlig at systemisk eksponering for
systemiske bivirkninger og forsiktighet bør utvises. Behandling
suppresjon. Ved bruk av doser som er høyere enn anbefalt, bør
med stress eller elektiv kirurgi. Det er rapportert veksthemming
anbefales at veksten hos ungdom overvåkes regelmessig. Ved
vet hos pasienter med synsforandringer eller med tidligere økt
tro at binyrefunksjonen er nedsatt, skal det utvises forsiktighet
Hos pasienter med tuberkulose, enhver type ubehandlet
skade på nese eller munn, skal mulige fordeler med
som kan forårsake irritasjon av neseslimhinLegemiddelverket om relevante
signifikante interaksjoner
ger som Cushings
derfor

het
ved
pga. potensielt økt
nasale doser fører til svært lav
bruk av sedativa, alkohol eller legekan øke. Graviditet, amming og fertilitet:
av azelastinhydroklorid og flutikasonpropionat hos
hvis potensiell fordel oppveier potensiell risiko for fosteret.
administrert azelastinhydroklorid/metabolitter eller flutiutskilles i morsmelk. Bør bare brukes ved amming hvis
oppveier potensiell risiko for den nyfødte/spedbarnet.
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, halSjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Munntørrhet. Svært
000): Hypersensitivitet, inkl. anafylaktiske reaksjoner,
eller tunge og hudutslett), bronkospasme, svimmelhet,
trykk, katarakt, nasal septumperforasjon, slimhinneer(tretthet, utmattelse), svakhet. Systemiske effekter kan
Det er rapportert veksthemming hos barn som får nasale
også. I sjeldne tilfeller er det observert osteoporose ved
Forgiftning: Ved nasal administrering forventes det ikke
doser enn anbefalt over en lengre periode, kan føre til
gjenopprettes i løpet av få dager, og kan kontrolleres
oralt inntak, kan det forventes forstyrrelser i sentralnervesjon), forårsaket av azelastinhydroklorid. Behandling:
mageskylling. Intet kjent antidot. Se Giftinformasjonens
Glukokortikoider H02A B side d. Egenskaper: Klassifisering:
Virkningsmekanisme: Azelastinhydroklorid og flutikasongistiske effekter mhp. forbedring av allergisk rhinitt og
tetisk trifluorinert kortikosteroid med svært høy affinitet
torisk virkning. Azelastin har potent, langtidsvirkende
flammatoriske egenskaper. Hemmer syntese eller frigjøog sene stadier av allergiske reaksjoner, f.eks. leukotrieLindring av nasale allergiske symptomer i løpet av 15
i hvert nesebor, er gjennomsnittlig Cmax 194,5 ± 74,4 pg/
gjennomsnittlig AUC er 4217 ± 2618 pg/ml pr. time for
en enkelt dose er 0,5 time for azelastin og 1 time for
Azelastin: 80-90%. Fordeling: Flutikasonpropionat:
distribusjonsvolum. Halveringstid: Flutikasonpropionat:
er lineær i doseområdet 0,25-1 g, og karakteriseres ved
sentrasjon reduseres med ca. 98% i løpet av 3-4 timer,
halveringstid på 7,8 timer. Azelastin: Ca. 20-25 timer for
Metabolisme: Flutikasonpropionat elimineres hurtig fra
metaboliseres hovedsakelig via CYP 3A4, 2D6 og 2C19.
Azelastin: Utskillelse skjer hovedsakelig via feces.
alvorlig sesongrelatert og helårlig allergisk rhinitt hvis
kortikoid ikke er tilstrekkelig. Refusjonskode: ICPC: R97,
rhinitt. Vilkår nr.: –. Vilkår: Ingen spesifisert. Pakninger og
(glassflaske) kr. 679,40.
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