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Nettsamfunnet har ofte blitt hyllet som en styrking av 
demokratiet vårt. Enkeltmennesket har fått utvidete 

muligheter til å delta i beslutningsprosesser. Maktpersoner, 
som før kunne skjule seg bak ugjennomtrengelig fagsjargong 
og skjulte vedtaksfora slipper ikke lenger fullt så lett 
unna. Som forbrukere er våre rettigheter styrket. Sosiale 
medier har bedret muligheten til å samle og organisere 
data om produsenter, håndverkere og tjenesteytende 
næringer. Restauranter, snekkere og andre servicenæringer 
ligger dårlig an hvis og når Facebook slår til. 

Alle kan ha en dårlig dag på jobben. Men skulle 
nettaksjonene ramme næringene med negativ kritikk, 

er muligheten også tilstede for den utsatte til å bruke 
nettet til å fortelle verden at signalene er mottatt og at 
det er forbedring i sikte. Innen helsektoren har nettstedet 
Legelisten.no fått mye oppmerksomhet og sett fra et 
forbrukerståsted kan det i utgangspunktet være mye som 
taler for at pasientene, gjennom muligheten til å sette 
karakterer på sine behandlere, vil kunne bidra til å styrke 
kvaliteten på helsetjenestene. Så langt, er alt vel.

Når Legeforeningen, herunder PSL, ikke deler 
denne begeistringen for Legelisten.no, er det med 

utgangspunkt i at legegjerningen på noen vesentlige 
punkter skiller seg betydelig fra andre bransjer. I 
klartekst spør egentlig kritikerne– hva er det som skiller 
vurderingen av en lege fra en restaurantanmeldelse? 

Svaret er enkelt – når det gjelder restaurantbransjen 
er forbrukerreaksjonen basert på subjektive inntrykk. 

Ideelt sett er det subjektet som er sensor. En rekke kriterier 
som service, synsinntrykk og smaksopplevelser avgjør 
om produktet har livets rett. For ”legebransjen” er dette 
annerledes – i mange tilfeller vil ”produktets egenskaper” 
være uklart for forbrukeren. En lege som ikke klarer å 
se bortenfor de umiddelbare forbrukerbehovene er en 
dårlig lege – ja, kanskje til og med en kriminell lege. 
Det burde være åpenbart for alle at medisinere i en 
del sammenhenger må handle i strid med pasientens 
subjektive interesser. En lege som er tydelig på at endring 
av livsstil er nødvendig for bedre helse setter seg ut over 
popularitetsbarometrets logikk. Å gi pasienten gode råd 
er ikke det samme som at ”kunden har alltid rett”. 

Selvsagt er det mange gode sider ved offentlig vurdering 
av leger. Enkelte evner ikke å snakke med sine pasienter, 

noen setter av for liten tid, det fins ikke noe slikt som et 
feildiagnosefritt legekontor. Norske leger har de siste årene 
lagt ut på en lang og nødvendig reise når det gjelder 
faglig standard, etikk og kommunikasjon og denne reisen 
har ikke noe endemål, men må fortsette inn i evigheten. 

Det er likevel så mange betenkelige sider ved en offentlig 
medisinsk gapestokk, slik Legesiden.no i realiteten er, 
at vi må søke andre måter å evaluere medisinere enn 
å la pasienter – attpå til anonymt – få anledning til fritt 
å ytre seg om enkeltleger – ofte langt over grensen for 
omdømmekrenkelser. Anonymiteten gjør at det ikke er mulig 
å kvalitetssikre tilbakemeldingene til legene. Faktisk vet vi 
ikke om de som skriver sine anmeldelser faktisk er pasient og 
ikke en sint nabo, en sveket kjæreste, eller en person som har 

et eller annet uoppgjort med legen. Anonymitetsadgangen 
gjør at det heller ikke er mulig for legen å sjekke hvilken 
pasient det er snakk om. Dermed bortfaller også den mest 
positive siden ved en slik offentlig talerstol som Legelisten.
no: muligheten til å ettergå kilden, sjekke ut informasjonen 
gjennom egen notater og eventuelt lære av egne feiltrinn.  

Listige pasienter, kanskje med mindre hederlige motiver, 
må ikke fritt få anledning til å regjere og bestemme 

prioriteringer i norsk helsevesen. De bør heller ikke gis retten 
til å ødelegge levebrødet til enkeltleger. Vi vet alle at det er 
mye lettere å få tilslutning til negativ enn positiv kritikk og i 
det nettsamfunnet er i ferd med å komme ut av puberteten, 
begynner kostnadene ved det totalt transparente samfunn å 
vise seg. Vi kan selvsagt aldri slippe unna mer eller mindre 
velbegrunnede ytringer om norsk helsevesen i sosiale medier, 
og vi bør heller ikke begrense denne retten til å ytre seg mer 
enn høyst nødvendig. Likevel er det et langt steg å gå fra 
dette og til å gjøre gapestokken til forretningsidé. Det er gode 
grunner til at vi for eksempel ikke har offentlige organiserte 

rankinglister for dårlige lærere 
selv om analogien til legeyrket 
er slående. Ville i det hele tatt 
noen organisert yrkesgruppe, 
annet enn legene, ha måttet 
finne seg i hver dag å måtte stå 
skolerett for publikums mer eller 
mindre velbegrunnede dom? 

LEDER

Pasientlist og legehets

Lottelise Folge
Ansvarlig redaktør

”Ville noen annen organisert 
yrkesgruppe, annet enn legene, ha 
måttet finne seg i hver dag å måtte 
stå skolerett for publikums mer eller 
mindre velbegrunnede dom?



Tarifforhandlingene – en lang dags ferd…
Vi er i disse dager midt inne i forhandlingene om 
normaltariffen, av tidligere PSL-leder Truls Disen døpt 
til «vårens vakreste eventyr». Etter lange dager og 
kvelder i departemen-tets møterom, med luften fylt 
av alt annet enn godlukt og oksygen, er det ikke mye 
vakker-het og eventyraktig som preger bildet. 

Men årets forhandlinger har blitt holdt i en meget god 
tone mellom partene, selv om det har vært tildels store 
uenigheter om de økonomiske forutsetningene.

PSL og Legeforeningene stilte til start i årets oppgjør 
med en holdning preget av et posi-tivt ladet bakteppe 
etter fullførte forhandlinger om ny rammeavtale.

Inngåtte intensjonsavtaler med maler for samarbeidsavtaler 
mellom HF og avtalespe-sialister og veileder for 
arbeidet med disse hadde skapt forventninger om 
at nå ligger forholdene til rette for å øke antall 
utredninger og behandlinger i avtalepraksis.

Møtt med krav
Det var derfor med overraskelse og undring vi mottok 
statens første utspill der man krevde at avtalespesialistene 
måtte tilbakebetale (såkalt underreguleres) et beløp 
på 50 millioner kroner, som skulle trekkes fra den 
økonomiske rammen. Begrunnelsen var at det var 
utført for mye arbeid sammenlignet med det som 
var forutsatt etter fjorårets forhandlinger. 

Vi kunne dokumentere at dette skyldtes en stor økning 
i mottaket av nye pasienter, noe som igjen utløser mer 
prosedyretakster enn det kontrollpasienter vanligvis 
gjør. I til-legg kunne vi vise til det uttalte politiske målet 
til helsemyndighetene og helseministe-ren om å øke 
bruken av avtalespesialistene. Etter vårt syn fremsto 
motpartens tilbakebetalingskrav sett i lys av dette noe 
underlig. Dette brukte vi også i vår argumenta-sjon. 

Tilbakemeldingen var at i denne sammenhengen 
diskuterer vi økonomi og ikke helsepolitikk.

Høyere egenandel
Vi lyktes til slutt å forhandle ned beløpet til 26 millioner, 
og den økonomiske rammen endte på 3,5 prosent tillegg. 
Det er et resultat vi må si oss ganske fornøyde med, sett i 
lys av den totale økonomiske situasjonen i samfunnet.

Men det blir ikke så mye igjen å fordele på takstene. En 
egenandelsøkning vedtatt av Stortinget beslaglegger 57 
millioner av rammen til avtalespesialistene, i tillegg til at de 
26 millionene i underregulering trekkes fra. Hoveddelen av 
økningen vår dette året vil altså ligge på egenandelene, og 
ikke på takstene, dessverre. Videreutvikling av Normal-tariffen 
med implementering av nye undersøkelser og behandlinger 
er det derfor liten grunn til å ha store forventninger om.

En kompetent gjeng
Noen ganger får man en følelse av å delta i et 
Svarteper-spill. Det gjelder bare å ikke la den følelsen 
ta overhånd, men holde gnisten og humøret oppe.

I den forbindelse er det all grunn til å gi en kjempehonnør til 
støtten, kunnskapen og erfaringen som JA-avdelingen bidrar 
med i forhandlingene. Det er også grunn til å un-derstreke 
et flott samhold mellom forhandlingsdelegasjonene til AF og 

PSL. Det er uhyre viktig å opptre 
samlet og støttende overfor 
hverandre. Det gjør vi nå. 

Og med dette vil lederen 
benytte anledningen til å ønske 
alle PSL`ere god sommer.

PSL-lederen har ordet:

Sverre Dølvik
Leder

Redaksjonen avsluttet 6. Juni.
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”Det gjelder bare å ikke la 
følelsen av at dette er et 
svarteperspill ta overhånd, men 
holde gnisten og humøret oppe.

(S.Dølvik)

”- En egenandelsøkning vedtatt 
av Stortinget beslaglegger 
57 millioner av rammen 
til avtalespesialistene.

(S.Dølvik)
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Kjære 
PSL-medlem!
I fjor skrev jeg i invitasjonen at hvis du bare 
en gang i din karriere som PSLer skal delta 
på Administrasjonskurset, så bør det bli i år. 
Mange responderte på dette, og meldte seg på. 
Deltagelsen ble «all time high» og dessverre 
var det også mange som ønsket å melde seg 
på etter fristen som ikke fikk plass. 2015 var 
et svært viktig år for avtalespesialistordningen 
der Rammeavtalen med sentrale rettigheter 
ble reforhandlet, fornyet og modernisert. 

Nå er det nye utfordringer på dagsorden, 
samarbeidsavtaler og samarbeidsarenaer med HF 
og kommunehelsetjeneste. Hvordan ytterligere 
videreutvikle avtalespesialistordningen 
gjennom rettighetstildeling/fristfastsetting, 
utdanning av spesialister i avtalepraksis 
og finansieringsordningen vil være 
viktige arbeidsområder fremover. 
Årets administrasjonskurs har et 
spennende program som fortjener godt 
oppmøte og engasjerte deltagere.

Det er store forventninger til foredrag fra 
Helse- og omsorgsdepartementets Øystein 
Sand. Han er både statens forhandlingsleder 
i forhandlingene om normaltariffen og ledet 
prosessen fram mot rammeavtaleforhandlingene. 
Det blir spennende å få hans perspektiver 
både på endringene som nå er gjennomført 
og hvilke implikasjoner departementet 
forventer at det vil gi i tiden fremover. 

Den ettertraktede kursholder i kommunikasjon 
og kulturbygging Pellegrino Riccardi vil holde 
et engasjerende kurs for oss i emnet. Det vil 
også være andre svært relevante temaer for 
selvstendige næringsdrivende som drift av privat 
praksis og nemndsbehandling og verdivurdering 
ved overdragelse av praksis. Den nye 
rammeavtalen vil naturligvis bli gjennomgått..

Gi deg selv muligheten til å påvirke PSL-
kursen videre gjennom debatter, PSLs time 
og gruppevise møter. I gruppevise møter 
vil blant annet takstkrav og normtall være 
tema. Møt og bli kjent med spennende 
kolleger fra egen og andre spesialiteter. 

Kort sagt. Jeg regner med å se deg på Bristol!

Sverre Dølvik
Leder

PROGRAM 2016
PSLs ADMINISTRASJONSKURS 

OG ÅRSMØTE

Torsdag 25. august 2016

12.00-13.30  Lunsj og registrering

13.30-13.45  Åpning ved PSLs leder

13.45 -14.45  Hvordan skape “la dolce vita” på arbeidsplassen gjennom  

  effektiv kommunikasjon og kulturbygging v/Pellegrino Riccardi

14.45-15.00 PAUSE

15.00-16:00 Effektiv kommunikasjon fortsetter v/Pellegrino Riccardi

16.00-17.00 Drift av praksis v/Hanne Riise-Hanssen, Legeforeningen

18.30  Middag på Vaaghals, Dronning Eufemiasgate 8, Oslo

 

Fredag 26. august:

09.00-09.45 Driftsavtale til frokost og honoraravtale til lunsj.  

  Samlivet med avtalespesialistene i departementets  

  korridor v/Øystein Sand, Helse- og omsorgsdepartementet

09.45-10.30  Riksrevisjonenes undersøkelse av RHF’enes  

  forvaltning av avtalespesialistordningen v/Kristin Henriksen

10.30-10.40  PAUSE

10.40-11.25 Rammeavtalen v/Siri Næsheim, Legeforeningen

11.25-12.00 Diskusjon

12.00-13.30  LUNSJ

13.30-15.00 Gruppevise møter

15.00-15.30 PAUSE

15.30-17.00 PSLs time

17.00-18.00 Årsmøte

20.00:   Årsmøtebankett på Bristol

 

Lørdag 27. august 

09.00-10.00 Nemndsbehandling ved overdragelse av praksis v/Nils Grytten

10.00-10.15 PAUSE

10.15-11.15 Overdragelse av praksis Junior-Senior, to presentasjoner 
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Legeforeningen har fremført flere innvendinger 

overfor Legelisten.no uten at dette har endret 

håndteringen av listen. Datatilsynet har vurdert 

nettsiden og har konkludert med at den ikke er 

i strid med personopplysningsloven. Tilsynet 

har likevel uttalt at det er grenser for hva 

som kan aksepteres av usaklige ytringer og 

har pålagt Legelisten et moderatoransvar.

Selv om Legeforeningens JA avdeling 

følger saken, ønsker vi i PSL å 

komme med følgende innspill:

1. Slik legelisten fungerer i dag er det kun 

et nettsted der man kan offentliggjøre 

subjektive synspunkter av negativ og 

positiv karakter om enhver lege.

2. Det er ingen garanti for at de som 

ytrer seg er pasienter av den aktuelle 

lege. Det kan være andre personer 

som ønsker å rose eller ramme en 

tredjeperson ved å ytre seg på nettstedet

3. Legegjerningen innebærer å råde 

pasienter ut fra sykehistorie og funn gjort 

ved undersøkelsen samt etter eventuell 

innhenting av tilleggsopplysninger og i noen 

tilfeller basert på komparentopplysninger. 

På denne bakgrunn skal legen initiere 

en eventuell behandling i dialog med 

pasienten. I enkelte situasjoner kan forslag 

til behandling stride mot pasientens 

forventninger og ønsker. Dette kan i 

noen tilfeller skape misnøye og mistillit 

hos pasienten. Spesielt kan dette være 

i situasjoner der det dreier seg om 

sykemelding og trygdespørsmål og i 

forbindelse med behandling av psykiske 

lidelser. Veien kan derfor være kort 

for pasienter til å ytre seg negativt på 

Legelisten om behandlende lege når de 

ikke får innfridd sine forventninger.

4. Vi som yrkesgruppe må akseptere at 

lovligheten av en slik liste blir vurdert i vår 

disfavør. Vi finner det imidlertid besynderlig, 

i en tid med generelt økende netthets der 

redaktører stadig oftere henviser til Vær 

Varsom-plakaten og anbefaler at innlegg 

i ulike nettfora og i aviser signeres med 

fullt navn, at Datatilsynet, Legelisten.

no og andre ikke pålegger at de som ytrer 

seg må gjøre dette med fullt navn. 

Dette vil tjene tre hensikter:
- ikke-pasienter vil avsløre seg

- legen vil kunne oppdage usaklige og 

urimelige beskyldninger og dermed 

kontakte Legelisten.no for å bidra 

til å fjerne usaklige ytringer.

- legen vil kunne sjekke pasientjournalen 

opp mot det som blir hevdet på nettstedet 

og derved gis et forbedringspotensiale.

Å stå i skjæringspunktet mellom pasientens 

ønsker og forventninger, samfunnets krav 

og faglige retningslinjer er legens oppgave. 

Dette kan være krevende. Det vil alltid være 

en risiko for å gjøre gale vurderinger.

Å la feilvurderinger, skuffelser, misnøye, 

dårlig personkjemi eller andre saklige 

eller usaklige forhold komme anonymt 

til uttrykk på Legelisten.no mener vi kun 

bidrar til å sette den aktuelle legen i en 

gapestokk uten mulighet til forbedring.

Vi mener leger også har krav på personvern. 

Legelisten.no bidrar ikke til dette. Det 

gir i sin nåværende form, ei heller 

legen noe forbedrings potensiale.

Primært ønsker vi derfor nettstedet 

stengt. Dersom nettstedet likevel skal 

opprettholdes mener vi at det i alles interesse 

at ytrerenes anonymitet opphører.

Styret i PSL ved Sverre Sand 

GJØR LEGELISTEN.NO 
OSS TIL BEDRE LEGER?

Styret i Praktiserende Spesialisters landsforening har mottatt mange henvendelser 
fra sine medlemmer om nettstedet Legelisten.no. Legelisten, som er 

privatdrevet, ble lansert som et tilbud der pasienter og pårørende kan publisere 
synspunkter, positive eller negative, på leger de har vært behandlet hos.
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– Høie har ikke bare lovet flere hjemler, 

han har også bedt helseforetakene om å 

videreutvikle avtalespesialistordningen, 

skriver HOD i sitt svar til Legekunsten.

– Som en direkte oppfølging av den nye 

rammeavtalen har Helse Sør-Øst tatt tak i behovet 

for en regional plan for dette området. Det er 

bra. Men det betyr ikke at de bør fryse utlysning 

av driftsavtaler, skriver HOD som følger opp 

spørsmålet i videre dialog med RHFene.

Enda en plan
Bakgrunnen for frysing av hjemler skal være 

nok en plan for helseregionen som på en bedre 

måte skal se på den samlede kapasiteten i 

de ulike sykehusområdene, skriver HOD. 

Legekunsten sendte 8 spørsmål til 

Helseministeren og vi velger å gjengi 

svarene i den formen vi fikk dem:

1. Ble Høie informert om planene om å 

fryse nye hjemler på ubestemt tid? 

Statsråden er ikke informert av Helse Sør-Øst om 

at Helse Sør-Øst i påvente av ny regional plan 

har valgt å fryse utlysninger av driftsavtaler. 

I Helse Sør-Øst ble det i 2015 kunngjort 11 nye 
driftsavtaler. Etter Helse Sør-Østs vurdering 
var det ikke reelle søkere til tre av disse Fordi 
de ikke ville tildele driftsavtalene til søkere 
som ikke var godt nok kvalifisert, stoppet 
HSØ prosessen rundt to av dem, og delte den 
tredje driftsavtalen i to halve driftsavtaler. 

Bakgrunn for å stoppe prosessen rundt de to 
driftsavtalene, var den da nylig fremforhandlede 
Rammeavtalen der det legges til grunn at det 
skal utarbeides og besluttes plan for utvikling 
og fordeling av avtalepraksis i regionen, jf. 
rammeavtalen § 3.1. Helse Sør-Øst har startet 
på arbeidet med utvikling av en slik plan, som 
forventes å foreligge i løpet av høsten 2016. 

2. Er dette greit for Helseministeren etter 
alle løftene hans om nye hjemler?
Nei, i Sundvollen-erklæringen står det at 
regjeringen vil øke antallet hjemler og bruke 
avtalespesialistene mer. Dette står helse- og 
omsorgsministeren fast på. I oppfølgingen 
av erklæringen i dialogen mellom HOD, 
de regionale helseforetakene, Den norske 
legeforening og Norsk Psykologforening, 
ble det pekt på behovet for en reforhandling 
av rammeavtalen, og dette ble gjennomført 
høsten 2015. Reforhandling av rammeavtalen 
var nødvendig for å legge til rette for at 
avtaleordningen kan vokse. Som en direkte 
oppfølging av den nye rammeavtalen har Helse 
Sør-Øst tatt tak i behovet for en regional plan 
for dette området. Det er bra. Men det betyr 
ikke at de bør fryse utlysning av driftsavtaler. 

HOD vil ta opp spørsmålet i videre 
dialog med RHF-ene. 

3. Hva med de andre regionene skal de også 
kunne fryse utlysning av nye avtalehjemler? 
Nei. Svar 2 gjelder også for de andre regionene. 

4. Har Høie gitt fritt spillerom til HSØ?
Nei. 

Helseministeren ikke informert om frysing av hjemler:

ALL UTLYSING AV NYE 
HJEMLER I HELSE SØR-ØST 
STOPPET PÅ UBESTEMT TID 

Helseminister Bent Høie synes ikke det er greit at Helse Sør-Øst har 
valgt å fryse utlysning av driftsavtaler på ubestemt tid. 

”– Statsråden er 
ikke informert av 
Helse Sør-Øst om at 
regionen i påvente 
av ny regional 
plan har valgt å 
fryse utlysninger av 
driftsavtaler (HOD).

Tekst og foto: Lottelise Folge
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5. Bør man heretter ikke tillegge Høies 

løfter noe vekt i slike saker?

Jo, det bør man.

6. Begrunnelsen som ble gitt («fra 

direktørmøtet i HSØ”) var kartlegging av 

avtalespesialistenes rolle faglig og geografisk 

i det samlede spesialisttilbudet. Er dette en 

tilfredsstillende forklaring når en slik rapport 

kom i 2014 for perioden frem til 2020? Hvilke 

forandringer har i så fall kommet som gjør 

det nødvendig med nok en kartlegging?

Jfr. pkt. 1. I den nye rammeavtalen vises det til 

at det skal lages en regional plan. Planen som 

ble utarbeidet i Helse Sør-Øst i 2014 “Strategi 

for organisering, prioritering og lokalisering 

av avtalespesialister mot 2020” så først og 

fremst på dekningen av avtalespesialister. 

For å lage en god plan for videreutvikling 

av avtalespesialistområdet må det lages en 

plan som på en bedre måte enn strategien fra 

2014, ivaretar den samlede kapasiteten i de 

ulike sykehusområdene. Det er ikke slik at 

en lav dekning av avtalespesialister betyr at 

det er liten tilgang til den aktuelle tjenesten. 

For å vurdere dette må Helse Sør-Øst også 

se på hvilken kapasitet som er bygget opp 

internt i helseforetakene og se samlet kapasitet 

i sykehusområdet. Det er denne samlede 

oversikten Helse Sør-Øst nå skal lage. Helse 

Sør-Øst vil invitere Den norske legeforening og 

Norsk Psykologforening til å delta i arbeidet. 

7. Det er gitt inntrykk av et godt samarbeid 

mellom HOD/HSØ og Legeforeningen /PSL- 

Er det det? Hvorfor er ikke et slikt vedtak om 

frysing av hjemler blitt signalisert til partene?      

Departementet opplever at det er et godt 

samarbeidsklima med PSL. Helse 

Sør-Øst opplyser om at Samarbeidsutvalget 

er blitt informert om de 2 driftstilskuddene 

hvor prosessen er stoppet, samt om 

arbeidet med regional plan. 

8. Hvis svaret på alt dette er at Helseregionene 

selv må styre antall utlysninger uten 

innblanding fra departementet, hvorfor 

har Høie da lovet flere hjemler i flere år?

Høie har ikke bare lovet flere hjemler. I 

foretaksmøtene i januar 2015 ble de regionale 

helseforetakene bedt om å gå gjennom sin 

forvaltning av avtalespesialistordningen 

med sikte på å videreutvikle den.

Avtalespesialistordningen må være attraktiv 

både for spesialistene som skal investere 

tid og ressurser i sin praksis, og også for 

ansvarsnivået i spesialisthelsetjenesten som 

skal anvende det som til enhver tid vil oppfattes 

som stramme ressursrammer til mange gode 

formål. Den nye Rammeavtalen er i så måte 

et solid skritt på veien. Blant annet er de 

samarbeidsavtaler som skal inngås særdeles 

viktig. Videre arbeider Helsedirektoratet, 

de regionale helseforetakene, Den norske 

legeforening og Norsk Psykologforeningen med 

en forsøksordning der avtalespesialistene skal 

kunne vurdere og tildele pasientrettigheter. 

Bent Høie og HOD: – At Helse Sør-Øst har tatt tak i behovet for en regional plan er bra. Men det betyr ikke at de bør fryse utlysning av 
driftsavtaler”.
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”Fjorten dager før 
søknadsfristen gikk 
ut, møter hun en 
sykehuskollega som 
bemerker at – det 
var jo synd med 
den hjemmelen. – Pasientene forventet at jeg skulle søke på hjemmelen, det er tross alt dyrere å gå til en privatpraktiserende nevrolog, sier Karen Herlofson.

Nevrolog Karen Herlofson, som har lang 
fartstid i faget, skynder seg å forsikre at hun 
kommer til å søke på nytt når hjemmelen 
eventuelt utlyses igjen. Hun vil på ingen 
måte fremstå som sutrete, men synes det 
kan være grunn til å påpeke at det ligger et 
forbedringspotensial i kommunikasjonen 
mellom HSØ og dem som ble berørt av 
utlysningen av den nye nevrologihjemmelen.

Den viktigste grunnen til at hun søkte på 
avtalehjemmelen var pasientene. – De forventet 
at jeg skulle søke, det er tross alt dyrere å gå til 
en privatpraktiserende nevrolog, understreker 
hun. Ifølge Herlofson er lysten blant helprivate 
nevrologer om å få avtalehjemmel delt og 
hun kjenner flere som ikke er interessert. 
 
En del av systemet
Fordelene med å være avtalespesialist mener 
hun må være at man blir en del av et system 
og det vil hun gjerne. – Jeg er for så vidt litt 
ufrivillig utenfor, sier hun og er ikke skremt av 
et noe mer omfattende rapporteringsbyråkrati 

NEVROLOGIHJEMMEL I ARENDAL 
MED 5 SØKERE – FROSSET

– Jeg ble svært overrasket og litt satt ut, sier privatpraktiserende nevrolog i Arendal.
Helt tilfeldig fikk hun vite at hjemmelen hun hadde søkt på var ”frosset” på ubestemt tid.
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enn det hun har nå. I vinter skrev hun sin første 
jobbsøknad på tjue år, – og det var ingen liten 
jobb, ler nevrologen som har sin doktorgrad 
på Parkinson (fatique og livskvalitet).

Lenge før Herlofson fant utlysningen på 
Legejobber.no og i Tidsskriftet, hadde hun 
allerede fått spørsmål fra kolleger på sykehuset 
om hun skulle søke på den nyopprettede 
avtalehjemmelen– for ryktene gikk foran 
utlysningen og jungeltelegrafen fungerte. 

Stor ståhei for ingenting?
Det ble slått opp i lokalpressen og lagt 
merke til i lokalsamfunnet at det var utlyst 
en nyopprettet hjemmel i Arendal. Ikke 
minst sett i lys av at de lange ventetidene 
på nevrologitjenester i området, i tillegg 
til at de nevrologiske avdelingene i 
Arendal og Kristiansand skal slåes sammen 

– i Kristiansand. – Alle var positive, forteller 
Herlofson – også sykehuskollegene. 

Fjorten dager før søknadsfristen er gått ut, 
møter hun en sykehuskollega som bemerker 
at – det var jo synd med den hjemmelen. Hun 
skjønte ikke hva han mente. Det viste seg 
at vedkommende som er avdelingsoverlege, 
hadde fått mail fra HSØ om at hjemmelen 
skulle fryses på ubestemt tid. 

Et lukket system?
 Herlofson fikk et sterkt behov for mer 
informasjon og ringte Helse Sør-Øst, men 
forgjeves. – Tilslutt ble sentralborddamen lei 
av meg, forteller Herlofson, og mailadressen 
hun da fikk, hjalp henne heller ikke – 
fremdeles ingen svar på henvendelsene. 
Avdelingsoverlegene på sykehuset fikk 
beskjed om at hjemmelen var utsatt, to uker 

før søknadsfristen – men ingen av søkerne– 

dermed var det også leger som søkte etter 

at avgjørelsen var tatt, sier Herlofson.

Slik var ordlyden i mailen 
søkerne til slutt mottok:

Til: 
Emne: 16/00042-3 - Søknad om 100 % 
avtalehjemmel i nevrologi i Helse Sør-
Øst RHF – lokalisert til Arendal

Hei.
Helse Sør-Øst RHF viser til din søknad om 
100 % avtalehjemmel i nevrologi i Helse 
Sør-Øst RHF – lokalisert til Arendal.

Etter behandling i direktørmøtet i Helse 
Sør-Øst, er det bestemt at utlysinger og 
tilsettinger i nye hjemler fryses inntil videre. 
Prosessen med tildeling av ny avtalehjemmel 
i nevrologi/Arendal er derfor stoppet.

Med vennlig hilsen …

PSL-LEDER: BÅDE UNDERLIG OG OVERRASKENDE
Verken PSL eller Legeforeningens juridiske avdeling var informert om at utlysningen av 
hjemmelen var stoppet. Heller ikke at dette gjaldt alle nye hjemler på ubestemt tid. 

Sverre Dølvik tok kontakt med juridisk 
avdeling i Legeforeningen. Der var 
de heller ikke spesielt imponert over 
kommunikasjonen fra Helse Sør-Øst 
og tok umiddelbart kontakt med dem. 
Selv ble Dølvik informert gjennom en 
informasjonshungrig hjemmelsøker i Arendal. 

– Hvordan reagerte du på at HSØ 
har tatt en slik avgjørelse og på den 
manglende informasjonen ?
– Jeg syntes dette virket underlig og 
overraskende, svarer Dølvik. Han viser 
til en vellykket dialogprosessen mellom 
myndighetene og legene de siste to årene. 
En prosess som blant annet resulterte i den 
nye rammeavtalen der ikke minst samarbeid 
mellom foretakene og avtalespesialistene 
var en viktig faktor. Dølvik synes heller 

ikke utspillet rimer helt med Høies uttalelser 
om det gode samarbeidet mellom partene 
og løftene hans om nye hjemler.

Enda en strategiplan?
I følge Helse Sør-Øst er det et ønske om mer 
kunnskap om behovet for nye hjemler som er 
en viktig årsak til at utlysningene er stoppet. 

Dette har Dølvik problemer med å forstå. 
Han ser ikke hvordan de kan bruke det 
som er formulert om regionale planer i 
rammeavtalen som begrunnelse. Han var 
med på å utarbeide en strategiplan for Helse 
Sør-Øst, som ble vedtatt i 2014, en plan 
som skulle gjelde frem til 2020. Dølvik 
mener at kunnskap om avtalespesialistenes 
rolle, faglig og geografisk spredning og 
spesialisttilbudet generelt, allerede finnes.

Sverre Dølvik synes ikke utspillet fra HSØ rimer helt med Høies 
uttalelser om det gode samarbeidet mellom partene og løftene hans 
om nye hjemler.



     11

NYHETER/AKTUELT

– Vi i har hatt en dialog med tillitsvalgte om arbeidet med regional plan og orientert om 
hvorfor det avventes med utlysningene. 

HEVDER AT TILLITSVALGTE  
VAR INFORMERT OM PLANENE

Det skriver Geir Bøhler, kst. direktør for 
kvalitet, fag og pasientsikkerhet i Helse 
Sør-Øst i en epost til Legekunsten Dette blir 
av flere kilder avvist overfor Legekunsten 
og står heller ikke i referatet fra møtet 11. 
mars som er det eneste som er avholdt i år, 
da det planlagte møtet i mai ble avlyst. 

Legekunsten kontaktet Helse 
Sør-Øst og ønsket svar 
på følgende spørsmål:

1)Hvorfor valgte dere å fryse 
hjemlene på ubestemt tid?

2)Burde ikke helseministeren / HOD blitt 
informert om planene – i særdeleshet etter 
den tette dialogen det har vært over lang tid 
mellom HSØ-HOD og avtalespesialistene ?

3)Høie har utallige ganger gitt uttrykk 
for sine planer og intensjoner om å 
øke antallet avtalehjemler. Kan du 
akseptere at det i beste fall blir sett på 
som umusikalsk å fryse hjemler på dette 
stadiet uten en gang å informere HOD?

4)Hva er din kommentar til at Bent 
Høie IKKE synes måten HSØ har 
gått frem på er grei, og at dere ikke 
burde ha frosset hjemlene?

Geir Bøhler vil gjerne bidra i Legekunsten, 
men ønsker ikke å svare på spørsmålene:
–Dagens avtalespesialistordning har 
av historiske årsaker fortsatt en skjev 
fordeling av spesialister, både geografisk 

og faglig. Eksempelvis varierer fordelingen 
av somatiske spesialister og tilbudet i 
psykiatrien i fylkene fra 7,9 til 17,8 per 100 
000 innbyggere. Når det gjelder fordelingen 
innenfor de ulike fagområdene er også 
variasjonen stor, og flere av spesialitetene er 
kun representert i noen av regionens fylker. 

Vi vet også at sykehusenes kapasitet er 
ulik, slik at fordelingen av hjemler også 
må ses i lys av sykehusenes utfordringer. 

Den nye rammeavtalen gir nye muligheter 
når det gjelder samarbeid mellom spesialister 
og sykehus, og Helse Sør-Øst ønsker 
derfor å revidere sin strategiske plan for 
avtalespesialistområdet, en plan som skal 
beskrive forholdene nevnt over i detalj. Man 
vil da få et bedre grunnlag for å beslutte 
hvilke fagområder som skal prioriteres, og i 
hvilke deler av regionen kapasiteten skal økes. 
(Geir Bøhlers svar er noe 
redigert og forkortet)

Kst. Direktør for kvalitet, fag og pasientsikkerhet, Geir Bøhler.
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ÉN REPRESENTANT  
FRA LEGEFORENINGEN
Legeforeningen er tilgodesett med en eneste tillitsvalgt representant i den mye omtalte 
arbeidsgruppen i HSØ. Både RHFet og HFene er tungt inne.

Dette kan virke rart, ikke minst sett i lys av hvor 
stor vekt Helse Sør Øst angivelig legger på det 
fremtidige samarbeidet med avtalespesialistene. 

PSL-styret synes den svake representasjonen 
i arbeidsgruppen fra Legeforeningen er 
urovekkende, og mener at det kan være en fare 
for overkjøring av den tillitsvalgte i gruppen.

PSL-leder Sverre Dølvik velger likevel 
å tro at dette løser seg. Han er klar på at 
uansett representasjon i arbeidsgruppen er 
føringene fra Helseministeren krystallklare: 
Det skal opprettes flere hjemler og ordningen 
skal utvides slik at avtalespesialistene skal 
utgjøre en større del av spesialisthelsetjenesten. 

– Så selv om Legeforeningen er tildelt tynn 
representasjon i arbeidsgruppen, er den 
bundet av de helsepolitiske bestillinger som 
kommer fra departementet, slår han fast.

Antall årsverk redusert
Det siste året har antallet årsverk i avtalepraksis 
gått ned, og Dølvik tror ikke at dette er en 
utvikling Helseministeren liker noe særlig. 
Årsaken til nedgangen er at det er blitt flere 
stillinger på sykehuspoliklinikkene, mens 
antall hjemler og årsverk for avtalespesialister 
faktisk har gått ned. På sykehusene teller 
man også konsultasjoner hos sykepleiere 
og annet hjelpepersonell. Det gjøres ikke 
hos avtalespesialistene. Reelt sett har antall 
konsultasjoner hos avtalespesialistene gått 
opp med 40 000 nyhenviste i 2015/16. – Men 
selv om utviklingen tilsynelatende har stanset 
opp mener jeg vi har grunn til å forvente en 
bedring på dette feltet, avslutter Dølvik.

Sverre Dølvik synes ikke utspillet fra HSØ rimer helt med Høies uttalelser om det gode samarbeidet mellom partene og løftene hans om nye 
hjemler.
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– Vi har laget et system for oppfølging av 
avtalespesialistene som vi er godt fornøyd med, 
sier ass. fagdirektør i Helse Midt-Norge, Henrik 
Andreas Sandbu. Men fortid som håndkirurg 
og 20 år på sykehus, kjenner han kulturen 
på godt og vondt og trives bra i jobben der 
han ”befinner seg i skjæringspunktet mellom 
fagligheten, pengene og politikken” som han 
uttrykker det. Nå er det ny giv med tanke 
på føringene fra Helseministeren og antall 
avtalehjemler i regionen. For to år siden ble 
det lagt en strategi der man blant annet laget en 
prosedyre på hvordan hjemler utløses. De kaller 
den tosporet som betyr at ved ledighet eller 
behov for økning, skjer det først en utvidelse av 
størrelsen på de eksisterende hjemlene. – Det 
er i anstendighetens navn, sier Sandbu, når en 
lege har 20 % hjemmel men praktiserer 100 %, 
mener vi at de bør få en så høy hjemmel som 
mulig. Det andre blir oppretting av nye hjemler 
der man ser behov. Da er det forbruksmønster 

Helse Midt-Norge har laget et system for oppfølging av avtalespesialister. Det siste året har 
to medarbeidere reist rundt til 40 avtalespesialister i regionen. Målet er å nå alle de 143 
spesialistene i løpet av 2016. 

Situasjonen for avtalespesialistene i Helse Midt-Norge:

HAR STRATEGI FOR 
OPPFØLGING AV 

AVTALESPESIALISTENE

Tekst og foto: Lottelise Folge

”– Ikke sjelden når 
det opprettes en 
hjemmel, tappes 
sykehuset for akkurat 
den ekspertisen.

(HA Sandbu)
Ass. fagdirektør Henrik Andreas Sandbu er enig i at det kan herske en viss skepsis til avtalespesialistene fra sykehusets side, men sier at dette 
er noe av det man ønsker å ta tak i når samarbeidet skal formaliseres.

”– Frysing av 
hjemler i prosessen 
slik Helse Sør-Øst 
har gjort, er det 
ingen planer om.

(HA Sandbu)
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og lange ventelister på sykehusene som blir 
gjenstand for behovsanalyse. Men frysing av 
hjemler i prosessen slik Helse Sør-Øst har gjort, 
er det ingen planer om, forsikrer Sandbu. 

Det banker på døren
Han har forståelse for at noen av 
avtalespesialistene kan oppleve det som litt 
merkelig, plutselig å få besøk fra regionen 
etter ikke å ha sett noen derifra på over ti år. 
To medarbeidere, Arnt Egil Hasfjord og Karin 
Bostad har besøkt om lag 40 avtalespesialister, 
de fleste i Møre og Romsdal og Helse Nord-
Trøndelag. I Helse Midt-Norge er det nå 88 
avtalespesialister innen somatikk, 11 psykiatere 
og 44 psykologer og Hasfjord og Bostad 
regner med å ha besøkt alle avtalespesialistene 
i regionen før året er omme. Både Sandbu 
og Hasfjord argumenterer for hvor viktig 
dette initiativet er og at det vil gi et riktig og 
viktig og ikke mist nyttig grunnlag for videre 
samarbeid, kontakt og kommunikasjon med 
foretakene. Og Sandbu er ikke overmåte 
begeistret for kommunikasjon på mail, den 
kan fort virke kort og aggressiv – samtidig 
som den er både muntlig og formell.

Når alt annet ikke går…
I sørge for perspektivet er formalisering av 
samarbeidet i den nye rammeavtalen, det 
viktigste for oss, sier fagdirektøren. I denne 
ligger det en forpliktelse både i Helseforetakene 
og blant avtalespesialistene om samarbeid. 
Han er enig i at det kan herske en viss skepsis 
til avtalespesialistene fra sykehuset, men sier 
at dette er noe av det man ønsker å ta tak i 
når samarbeidet skal formaliseres. – Skal 
Pasientens helsetjeneste ha noe innhold og 
tilbudet være så sømløst som mulig, er man 
nødt til å samarbeide, mener han. – Og når alt 
annet ikke går, kan man jo forsøke å snakke 
sammen, fleiper fagdirektøren, men blir alvorlig 
når han forteller om den fine starten de har 
hatt når det gjelder innledende samtaler med 
fagfolkene i psykiatrien i Molderegionen. 

Pluss en - minus en
Antallet avtalespesialister har økt de siste 
årene, men det er ikke ofte at det har blitt 
opprettet 3 hjemler i samme spesialitet i 

rask rekkefølge. Men dette skjedde, da 
tre spesialister sa opp stillingene sine 
på hudavdelingen i Ålesund. –Da måtte 
administrasjonen handle raskt, forteller Sandbu. 

– For å få oversikt over behovet er det ikke bare 
forbruksmønsteret av avtalespesialister – antall 
pasienter og lengder på ventetidene, man ser på 
forklarer Sandbu. Litt fanget av historien blir 
man også, for der det er mange avtalespesialister 
i et område har det festet seg et forbruksmønster 
og da kan raske endringer by på komplikasjoner. 
Det er også nødvendig å se på behovet på 
sykehusene, sier Sandbu og konstaterer at 
ikke sjelden når det opprettes en hjemmel, 
tappes sykehuset for akkurat den ekspertisen. 

– Det kan nesten bli som et nullsumspill. 

Begge ender av skalaen
Henrik Andreas Sandbu er åpen på at de 
tidligere ikke har hatt alt på stell når det gjelder 
avtalespesialistene, men hevder at de nå er godt 
i siget og vel så det. – Fra forsørgerperspektivet 
er det svært viktig å ha en totaloversikt over 
tilbudet, sier Sandbu og understreker at Helse 
Midt- Norge er den regionen i landet som gir 
mest helsetjenester til sine innbyggere. Om det 
er riktig eller galt er ikke for ham å avgjøre, for 
som han sier – behov er en vanskelig størrelse. 
– Hva som er behovet og hvordan vi skal 
dekke det, er viktige overordnede spørsmål, 
slår Sandbu fast. Og da er avtalespesialistene 

som en del av forsørgeransvaret viktige å ha 
god oversikt over. Som oversikt over praksis 
og antall konsultasjoner, om de ligger over 
eller under normtallet – det er nyttig å få 
tak i begge ender av skalaen, sier han. 

Første initiativet strandet
At LIS i avtalepraksis kan være med på å 
bygge ned visse barrierer mellom sykehus 
og avtalepraksis kan fagdirektøren være 
med på, men mener det vil være avhengig 
av omfanget av LIS-ordninger i regionen. 

Helse Midt-Norge er pålagt å etablere minst 
en pilot i løpet av året. – Vi trodde vi hadde en 
LIS-ordning på plass, men dessverre gikk det 
ikke som vi håpet på. Nå er vi er i gang med 
et nytt forsøk, men husk, det er en frivillig 
ordning og krever vilje og motivasjon, sier 
Helse Midt-Norges assisterende fagdirektør.

”– Det kan nesten bli 
som et nullsumspill.

(HA Sandbu)

”– Skal Pasientens 
helsetjeneste ha noe 
innhold og tilbudet 
være så sømløst som 
mulig, er man nødt 
til å samarbeide.

(HA Sandbu)

Seniorrådgiver Karin BostadRådgiver Arnt Egil Hasfjord
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Saken går i korthet ut på at avtalespesialistene 
i Helse Midt-Norge er nødt til å fakturere 
helseregionen for driftstilskudd og 
tolketjenester. Dette har vakt harme blant 
enkelte spesialister som beskriver det som 
unødvendig tungvint – særlig kravet om 
fakturering av tolketjenestene med mange små 
fakturaer. Ingen av de andre helseregionene har 
lignende ordninger, bortsett fra Helse Nord, 
men da kun fakturering av tolketjenester. 

Brudd på rammeavtalen
Da Legekunsten omtalte saken i fjor (utgave 
1-15, s8) mente Legeforeningen at ordningen 
var i strid med rammeavtalen og at partene 
hadde inngått en avtale den ene parten ikke 

uten videre kunne bryte. Helse Midt-Norge 
hevder på sin side at med den nye ordningen 
blir regnskapene mer ryddige på begge sider 
av bordet. – Er ikke avtalespesialistene en 
del av den offentlige spesialisthelsetjenesten? 
Det er riktig, men avtalespesialistene er 
selvstendig næringsdrivende og driver 
en tjeneste for oss som vi betaler for. 
De er ikke lønnsmottakere og vi er ikke 
arbeidsgivere, så selv om avtalespesialistene 
er en del av sørge for ansvaret, så har de 
en kontrakt med oss, svarer Sandbu.

En formell sak
Dette dreier seg om en ren 
regnskapsteknisk sak, fortsetter han.

– Vi innfører et nytt system som medfører at 
denne typen utgifter må dokumenteres gjennom 
fakturering fra blant andre avtalespesialistene.

– Legeforeningens løsning er enkel og 
lettvint, men denne løsningen er ikke etter 
regnskapsloven slik vi ser det, sier Sandbu.

Og her står saken - mange avtalespesialister 
har innfunnet seg med sin fakturaskjebne, 
mens andre irriterer seg over ekstraarbeidet. 
– Vi anser jo denne saken som løst, sier 
Sandbu, han opplever at de har hatt et godt 
samarbeid med PSL – men at Legeforeningen 
har valgt å støtte enkelte spesialister som 
var misfornøyd med den nye ordningen.

– LA IKKE FAKTURASAKEN OVERSKYGGE!
– Det er faktisk mange som er takknemlige for det nye faktureringssystemet, sier Sandbu, 
ikke minst regnskapsførerne til de enkelte spesialistene – Helse Midt- Norge har hatt en 
”fakturakonflikt” gående med Legeforeningen over lengre tid. 

– Det foreligger en reell uenighet, sier 

Dølvik. Konklusjonen ble at RHFets tolkning 

og praktisering av saken er feilaktig.

Vurderingen fra det eksterne advokatkontoret 

sammenfalt helt med legeforeningens og 

PSL´s syn, sier leder Sverre Dølvik som 

understreker at PSL bestilte den juridiske 

betenkningen om fakturering av driftstilskudd 

fra legeforeningens juridiske avdeling som 

deretter innhentet eksterne ekspertise.

Ikke lettvint og enkel 
Legeforeningen og PSL valgte likevel å ikke 

ta en konflikt med RHFet om dette, da man 

konkluderte at saken ikke var alvorlig nok til å 

gå til et slikt skritt. Da blir det litt merkelig et 

kommer karakterisere legeforeningens løsning 

som «lettvint og enkel», mener Dølvik. 

Kun en signatur
Når det gjelder «tolkesaken», mener PSL 

og Legeforeningen fortsatt at RHFets 

fakturaløsning er uhensiktsmessig og tungvinn.

– Etter vårt syn burde det 

være tilstrekkelig at legen 

attesterer at tolken har bistått 

ved konsultasjonen, og at 

tolken, eller tolkefirmaet selv 

sender faktura til RHFet, mener 

PSL-lederen. At legen først 

må faktureres av tolken, og 

deretter fakturere RHFet for få 

tilbake sine utlegg innebærer en 

unødvendig byråkratisering av 

ordningen, mener Sverre Dølvik.

INNHENTET EKSTERN EKSPERTISE
For å få en så komplett vurdering av problematikken som mulig, ble saken vurdert både i 
legeforeningens juridiske avdeling og hos et eksternt advokatkontor med spesialkompetanse 
på dette området. 

– Vurderingen fra det 
eksterne advokatkontoret 
sammenfalt helt med 
legeforeningens og 
PSL´s syn, sier leder 
Sverre Dølvik.
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Og situasjonen er spesielt prekær i Oppland, 
sier Signe Eriksen som er PSL- tillitsvalgt 
i Hedmark, og driver egen øyepraksis på 
Elverum. Hun forteller at det lenge har 
vært kjent og akseptert at situasjonen 
for øyelegene – og pasientene, er svært 
presset i Innlandet – Hedmark og Oppland. 
– En viktig årsak er at øyeavdelingen på 
Lillehammer ikke fungerer. Avdelingen har 5 
overlegestillinger og 4,5 av dem står ubesatt, 
sier Eriksen. Hun ønsker ikke å spekulere i 
hva som er årsaken til dette, men konstaterer 
at resultatet av dette er et massivt press på 
avtalespesialistene i Oppland i særdeleshet. 

Mest synd på pasientene
Og det er pasientene hun er bekymret for. 
Pasienter på venteliste kan ha øyesykdommer 
som kan gi varig og unødvendig synstap fordi 
de må vente altfor lenge. – Ofte er dette umulig 

å vite på forhånd fordi henvisningene ofte 
er mangelfulle, forteller Eriksen. Og hvem 
tar ansvaret for dette, spør hun. Øyelegene 
i Innlandet har gjentatte ganger meldt fra til 
Helse Sør-Øst om den uholdbare situasjonen 
uten at noe har skjedd, understreker hun.

Pasienten i sentrum?
I 2007 gikk alle øyeleger i Innlandet, både 
sykehusleger og avtalespesialister sammen 
inn for å samle øyefaget i en øyeavdeling for 
Innlandet. Daværende SU-leder og øyelege 
på Tynset, Arne O. Ellingsson, la frem et 
forslag der han gikk inn for at de overflødige 
hjemlene på Lillehammer kunne gjøres 
om til nye hjemler for avtalespesialister, 
noe som blant annet ville styrke Hamar 
Øyelegesenter. I tillegg foreslo han å 
tildele en ny hjemmel til Gjøvik som hadde 
underdekning og dermed få ned ventelistene.

En omorganisering av Innlandet til en 
øyeavdeling og flere avtalespesialister ville 
garantert redusere dagens ventelister på 
6–8 måneder til under det halve på kort 
tid, mente Arne O. Ellingsson den gangen. 
Samtidig mente han at sykehusets øyeavdeling 
ville bli styrket faglig, få flere søkere, bli 
mindre sårbar og mer kostnadseffektiv.

”Not invented here”?
Rapporten fra Ellingsson ble godt 
mottatt i Helse Sør-Øst. Legeforeningens 
president Torunn Janbu støttet forslaget 
og mente at den kunne prøves ut som en 
modell for samarbeid mellom sykehus 
og avtalespesialister. Samarbeidsutvalget 
i Helse Sør-Øst støttet også helhjertet 
innspillet og anbefalte Sykehuset Innlandet 
å vurdere forslaget, men administrasjonen i 
Sykehuset Innlandet vendte tommelen ned 
og resultatet av det hele ser man i dag.

Vikarer– en sårbar ordning
Sykehuset Innlandet har organisert øyetilbudet 
ved å legge hovedsenteret til Elverum og et 
tilbud på Lillehammer, som ikke holder åpent 
i helgene. Avdelingen på Lillehammer har fem 
overlegestillinger, men kun en halv stilling er 
besatt. Resten av tilbudet består av sykepleiere 
som driver poliklinikk – med en lege som 
kommer og opererer innimellom – en lite heldig 

Innlandet med lange køer i årevis

VOLDSOMT PRESS PÅ 
AVTALESPESIALISTER I 

ØYESYKDOMMER
Det er særlig den vanskelige situasjonen på øyeavdelingen på Lillehammer som resulterer i et 
massivt press på avtalespesialistene, sier øyelege på Elverum. 

Tekst og foto: Lottelise Folge

”– Og hos meg kan 
man flytte rett inn, 
og ha fulle lister 
fra dag en.

(Signe Eriksen, øyespesialist 

på Elverum)

FAKTAUTSAGN
I 2007 gikk alle øyeleger i Innlandet, både 
sykehusleger og avtalespesialister sammen 
inn for å samle øyefaget i en øyeavdeling 
for Innlandet.
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løsning, mener Eriksen. Sykepleierne er også 
opplært til å injisere, men ikke alle ønsker å 
utføre denne behandlingen. Uansett mener 
Eriksen at det burde være en øyespesialist/
kirurg tilstede som kan håndtere eventuelle 
komplikasjoner. – Det er klart det er et problem 
hvis det oppstår komplikasjoner og vikaren er 
reist – da må de ”på byen” for å finne hjelp og 
det blir et sterkt press på legene ute, sier Signe 
Eriksen. Hun er heller ikke glad for et tilbud til 
pasientene som baserer seg på stadig nye vikarer.

Selv har hun økt sin bemanning med to 
helsesekretærer og en optiker for å takle presset. 
For henne blir det lange arbeidsdager som ender 
opp i mye skriving og dokumentasjon. – Og 
presset blir for stort i lengden, sier Eriksen og 
legger til at blir hun syk, er det ingen til å erstatte 
henne. En altfor sårbar situasjon slår hun fast

Hvorfor KONGSVINGER?
På forsommeren i fjor ble det utlyst en 
hjemmel på Kongsvinger. Signe Eriksen kan 
ikke med sin beste vilje forstå beveggrunnene 
for å legge en hjemmel til et område der 
presset på øyelegene de facto er minst. 

– Det kan nesten se ut som om sykehuset 
Innlandet bare fikk en ide. Hadde de lyst 
ut hjemler i andre sentra, er jeg overbevist 
om at de hadde fått søkere, sier hun 
bestemt. Hjemmelen på Kongsvinger fikk 
to søkere som begge trakk seg og Eriksen 
tror hun vet hva som kan være årsaken: 

– Den som kom til Kongsvinger hadde måttet 
starte helt alene fra bunnen av. Jeg tror at 
terskelen ble for høy og hjemmelen ville fått 
flere sikre søkere hvis den hadde blitt lagt 
til en eksisterende praksis. Det er jo plass i 
praksis både på Hamar og Lillehammer. 
– Og hos meg kan man flytte rett 
inn, sier Eriksen og ha fulle lister 
fra dag en, legger hun til.

Ikke noe svar fra Helse 
Sør-Øst– ennå
I begynnelsen av mars i år henvendte 
Hedmark Legeforening seg til Helse Sør-
Øst der de blant annet stilte spørsmål om 
håndteringen og utlysningen av den nye 
øyehjemmelen i Innlandet, og om hvorfor 
utlysningen for et år siden skjedde uten at 
Samarbeidsutvalget overhodet visste om, eller 

var involvert i prosessen. I henvendelsen, som 
etter tre måneder ikke er besvart, uttrykker 
foreningen også forundring over vedtaket 
om å utlyse en hjemmel i Kongsvinger der 
presset ikke er størst. Helse Sør-Øst bes 
også om å ta hensyn til rammeavtalens 
bestemmelser om at nye hjemler fortrinnsvis 
skal legges til allerede eksisterende 
praksiser eller tverrfaglige miljøer. 

I brevet oppfordres Helse Sør-
Øst til å komme på banen:
– På bakgrunn av dette mener vi at den 
ledige øyehjemmelen snarest må lyses ut 
som en 100 % hjemmel med tilknytning til 
en av de eksisterende avtalepraksiser innen 
øyesykdommer på Gjøvik, Lillehammer, 
Hamar eller Elverum. Det er i store deler av 
Hedmark og Oppland uholdbart lang ventetid 
for pasienter med behov for øyelegebehandling. 
Det viktige nå er at hjemmelen blir tatt i bruk 
og at man kommer i gang med utvidelse av 
spesialisthelsetjenesten innen for øyesykdommer 
i Innlandet. Det er også viktig at det i årene 
framover opprettes nye avtalehjemler.

– Det er klart det er et problem hvis det oppstår komplikasjoner og vikaren er reist – da må sykepleierne ”på byen” for å finne hjelp og det 
blir et sterkt press på legene ute, sier øyespesialist Signe Eriksen.

Øyelege og avtalespesialist på Tynset, Arne O. Ellingsson slåss i 
årevis for å få ned pasientkøene. 

FAKTAUTSAGN
Avdelingen på Lillehammer har fem 
overlegestillinger, men kun en halv stilling  
er besatt.
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Taptiqom 15 μg/ml + 5 mg/ml øyedråper, oppløsning i endosebeholdere (tafluprost og timolol): C,T. Indikasjoner: Reduksjon av intraokulært trykk (IOP) hos voksne pasienter med åpenvinkelglaukom eller okulær hypertensjon som ikke responderer 
tilstrekkelig på monoterapi med topikale betablokkere eller prostaglandinanaloger og trenger kombinasjonsterapi, og som kan ha nytte av øyedråper uten konserveringsmiddel. Dosering: Anbefalt dose er 1 øyedråpe i konjunktivalsekken i det/de berørte 
øyet/øynene 1 gang daglig. Må ikke overskrides. Ved glemt dose tas neste dose som planlagt. Nedsatt lever- og nyrefunksjon: Ikke undersøkt, bør derfor brukes med forsiktighet. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått, og bør derfor
ikke brukes i denne aldersgruppen. Administrering: Okulær bruk. Overflødig oppløsning tørkes bort for å redusere risikoen for mørkfarging av huden på øyelokket. Nasolakrimal okklusjon eller lukking av øyelokket i 2 min reduserer systemisk absorpsjon 
og kan redusere systemiske bivirkninger og øke lokal aktivitet. Ved samtidig bruk av flere topisk oftalmiske legemidler, må de gis med >5 min mellomrom. Kontaktlinser fjernes før administrering og kan settes inn igjen etter 15 min. Pga. risiko for 
øyeskade og synstap, må pasienten få beskjed om å unngå at beholderen kommer i kontakt med øyet/omkringliggende vev og at øyeoppløsninger kan forurenses av vanlige bakterier som gir øyeinfeksjoner, hvis de ikke behandles korrekt. 
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Reaktiv luftveissykdom, inkl. bronkialastma, sykehistorie med bronkialastma eller alvorlig kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). Sinusbradykardi, syksinus-syndrom, inkl. sinoatrial blokk, 2.-/3.
-grads atrioventrikulær blokk ikke kontrollert med pacemaker. Åpenbar hjertesvikt eller kardiogent sjokk. Forsiktighetsregler: Absorberes systemisk. Pga. timolols betaadrenerge komponent kan samme kardiovaskulære, pulmonære og andre bivirkninger 
som for systemiske betablokkere forekomme. Forekomst av systemiske bivirkninger er lavere enn ved systemisk administrering. Hjertekarsykdom: Betablokkerbehandling overveies nøye, og andre virkestoffer vurderes. Pasienten bør overvåkes for tegn 
på forverring av disse sykdommene og bivirkninger. Pga. negativ virkning på ledningshastighet, må betablokkere kun gis med forsiktighet ved hjerteblokk grad I. Forsiktighet utvises ved alvorlig perifer sirkula-sjonsforstyrrelse/- sykdom (dvs. alvorlige 
former av Raynauds sykdom eller Raynauds syndrom). Luftveisreaksjoner, inkl. død, pga. bronkospasme hos pasienter med astma er sett etter bruk av oftalmisk betablokker. Brukes med forsiktighet ved mild/moderat KOLS og kun hvis potensiell
nytte overgår risiko. Kan maskere tegn/symptomer på akutt hypoglykemi. Gis med forsiktighet til pasienter utsatt for spontan hypoglykemi eller ved labil diabetes. Kan maskere tegn på hypertyreoidisme. Brå seponering kan fremskynde forverring av 
symptomer. Forsiktighet må utvises ved hornhinnesykdom. Kan gi tørre øyne. Effekt på IOP eller kjente virkninger på systemisk betablokade kan forsterkes hos pasienter som allerede får en systemisk betablokker. Responsen må overvåkes nøye. 
Bruk av 2 topikale betaadrenerge blokkere anbefales ikke. Målet med behandling av trangvinkel glaukom er å åpne vinkelen ved sammentrekking av pupillen. Timolol brukes for å redusere forhøyet IOP og har liten/ingen innvirkning på pupillen. Timolol 
bør derfor brukes sammen med miotika og ikke alene. Pasienter med tidligere alvorlig anafylaktisk reaksjon overfor flere allergener kan være mer reaktive ved gjentatt eksponering, og ikke respondere på vanlige adrenalindoser. Koroidal avløsning er 
sett ved administrering av legemidler som reduserer kammervannsproduksjonen (f.eks. timolol) etter filtreringsprosedyrer. Kan blokkere systemisk betaagonisteffekt, f.eks. av adrenalin. Ved kirurgisk anestesi bør anestesilegen informeres om at 
pasienten får timolol. Før behandlingsstart skal pasienten informeres om mulig vekst av øyevipper, mørkfarging av huden på øyelokket og økt irispigmentering. Endringene kan være varige og gi forskjeller i utseende mellom øynene når kun ett øye
behandles. Økt irispigmentering inntrer langsomt og vil muligens ikke merkes før etter flere måneder. Øyefargeendring er hovedsakelig sett ved blandet øyefarge. Risiko for langvarig heterokromi mellom øynene i unilaterale tilfeller. Ingen erfaring med 
tafluprost ved neovaskulært, lukket vinkel, trangvinklet eller medfødt glaukom. Begrenset erfaring med tafluprost ved afaki, pigmentglaukom eller pseudoeksfoliativt glaukom er begrenset. Forsiktighet bør utvises ved afaki, pseudofaki med rift i bakre 
linsekapsel/forkammerlinser, kjent risiko for cystoid makulaødem eller iritt/uveitt. Forbigående uklart syn kan forekomme etter administrering. Pasienten bør ikke kjøre bil/bruke maskiner før dette har gått over. Interaksjoner: Interaksjonsstudier er ikke 
utført. Potensial for tilleggseffekter som fører til hypotensjon og/eller markert bradykardi ved samtidig bruk av oftalmiske betablokkeroppløsninger og oral kalsiumkanalblokker, betaadrenerg blokker, antiarytmika (inkl. amiodaron), digitalisglykosid, 
parasympatomimetika eller guanetidin. Oral betaadrenerg blokker kan forverre tilbakevendende hypertensjon, som kan forekomme etter klonidinseponering. Potensert systemisk betablokade er sett ved kombinasjon med CYP2D6-hemmer og
timolol. Mydriase som skyldes samtidig bruk av oftalmisk betablokker og adrenalin er sett. Graviditet, amming og fertilitet: Begrensede data fra graviditet. Fertile kvinner må bruke sikker prevensjon under behandling. Tafluprost kan ha skadelig effekt på 
svangerskapsforløp og/ eller fosteret/det nyfødte barnet. Tegn på betablokade (f.eks. bradykardi, hypotensjon, luftveisreaksjoner og hypoglykemi) hos nyfødte er sett når betablokker gis frem til fødselen. Skal ikke brukes under graviditet hvis ikke strengt 
nødvendig. Ved administrering frem til fødselen, bør den nyfødte overvåkes nøye de første levedagene. Utskilles i morsmelk. Ved terapeutiske doser er det ikke sannsynlig at det er tilstrekkelige mengder i morsmelk til å gi kliniske symptomer hos 
den nyfødte. Amming anbefales ikke. Bivirkninger: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Konjunktival/okulær hyperemi, øyepruritus, øyesmerte, økt lengde, tykkelse og antall øyevipper, misfarging av øyevippene, øyeirritasjon, følelse av fremmedlegeme
 i øyet, uklart syn, lysskyhet. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hodepine, unormal følelse i øyet, tørre øyne, ubehag i øyet, konjunktivitt, øyelokkserytem, øyeallergi, øyelokksødem, overfladisk punktkeratitt, økt tåreflom, inflammasjon i 
forkammer, astenopi, blefaritt. Sett for tafluprost alene: Hypertrikose på øyelokk, forverring av astma, dyspné, redusert synsskarphet, økt pigmentering av iris, pigmentering av øyelokk, konjunktivalt ødem, utsondring fra øyet, celler eller 
flytende partikler i forkammer, allergisk konjunktivitt, konjunktival pigmentering, konjunktivale follikler, fordypet fure på øyelokket, iritt/uveitt. Sett for timolol alene: Kvalme, dyspepsi, diaré, munntørrhet, dysgeusi, magesmerter, oppkast, 
bradykardi, brystsmerte, palpitasjon, ødem, arytmi, kongestiv hjertesvikt, hjertestans, hjerteblokade, atrioventrikulær blokk, hjertesvikt, hypotensjon, klaudikasjon, Raynauds fenomen, kalde hender og føtter,
alopesi, psoriasislignende utslett/forverring av psoriasis, hudutslett, symptomer på allergiske reaksjoner inkl. angioødem, urtikaria, lokalisert og generalisert utslett, anafylaksi, pruritus, peyronies sykdom,
nedsatt libido, seksuell dysfunksjon, dyspné, bronkospasme, respirasjonssvikt, hoste, systemisk lupus erytematosus, myalgi, artropati, svimmelhet, synkope, parestesi, økte symptomer på myastenia gravis, 
cerebrovaskulær hendelse, cerebral iskemi. Depresjon, insomni, mareritt, hukommelsestap, nervøsitet, hypoglykemi, tinnitus, keratitt, redusert korneasensitivitet, synsforstyrrelser inkl. refraktive endringer 
(pga. seponering av miotisk terapi i noen tilfeller), ptose, diplopi, korodial avløsning etter filtreringskirurgi, rivning, korneal erosjon, asteni/fatigue, tørste, forkalkning på hornhinnen er sett svært sjeldent ved 
bruk av øyedråper med fosfat hos enkelte pasienter med svært skadet kornea. Pakninger og priser per 01. mars 2015: Endosebeholdere: 30 x 0,3 ml 258,80 kr og 90 x 0,3 ml 698,00 kr. Refusjon: 
Refusjonsberettiget bruk: Reduksjon av intraokulært trykk hos voksne pasienter med åpenvinkelglaukom eller okulær hypertensjon som ikke responderer tilstrekkelig på monoterapi med topikale 
betablokkere eller prostaglandinanaloger og trenger kombinasjonsterapi, og som kan ha nytte av øyedråper uten konserveringsmiddel. Refusjonskode:

Santen Norge · Postboks 43 · 3166 Tolvsrød
Tlf 33 32 98 02 · info@santen.no · www.santen.no

ICPC ICD Vilkår nr
F93          Glaukom H40          Glaukom 154

Vilkår: 154 Refusjon ytes kun til pasienter som ikke kan bruke øyedråper med konserveringsmiddel. 
Basert på SPC godkjent 14.11.2014. Ytterligere informasjon: se www.felleskatalogen.no.
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Hadde han vært kvinne, ville Even Holt 
kanskje blitt beskrevet som en hvirvelvind. 
Kardiologen, ingeniøren, forfatteren og 

initiativtageren til Moloklinikken på Fornebu. 
Men sterk vind med kuling i kastene 
passer nok bedre. Han er ivrig, snakker på 

inn- og utpust og det er ingen tvil om at dette 
er hans hjertebarn. Dyrt? Ja. Luksuriøst? 
Ja, kanskje. Too much? Ikke egentlig. 

DISKRESJON 
ER NØKKELORDET PÅ 

MOLOKLINIKKEN
Ikke alt var på plass da Legekunsten besøkte den hypermoderne Moloklinikken på Fornebu 
utenfor Oslo. Men målene for klinikken var klare. Her skal diskresjon, ro og anonymitet stå i 
fokus.

Tekst og foto: Lottelise Folge

Trivsel og humor preger et høyspesialisert miljø i hypermoderne lokaler. Her er trekløveret på Moloklinikken, fra venstre lungespesialist Knut Vegard, pediater Frøydis Olafsen og kardiolog Even Holt. De har ledig 
plass og ønsker alle spesialiteter velkommen. TAPTIQOM® - når mer er nødvendigTAPTIQOM® - når mer er nødvendig - når mer er nødvendig
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Taptiqom 15 μg/ml + 5 mg/ml øyedråper, oppløsning i endosebeholdere (tafluprost og timolol): C,T. Indikasjoner: Reduksjon av intraokulært trykk (IOP) hos voksne pasienter med åpenvinkelglaukom eller okulær hypertensjon som ikke responderer 
tilstrekkelig på monoterapi med topikale betablokkere eller prostaglandinanaloger og trenger kombinasjonsterapi, og som kan ha nytte av øyedråper uten konserveringsmiddel. Dosering: Anbefalt dose er 1 øyedråpe i konjunktivalsekken i det/de berørte 
øyet/øynene 1 gang daglig. Må ikke overskrides. Ved glemt dose tas neste dose som planlagt. Nedsatt lever- og nyrefunksjon: Ikke undersøkt, bør derfor brukes med forsiktighet. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått, og bør derfor
ikke brukes i denne aldersgruppen. Administrering: Okulær bruk. Overflødig oppløsning tørkes bort for å redusere risikoen for mørkfarging av huden på øyelokket. Nasolakrimal okklusjon eller lukking av øyelokket i 2 min reduserer systemisk absorpsjon 
og kan redusere systemiske bivirkninger og øke lokal aktivitet. Ved samtidig bruk av flere topisk oftalmiske legemidler, må de gis med >5 min mellomrom. Kontaktlinser fjernes før administrering og kan settes inn igjen etter 15 min. Pga. risiko for 
øyeskade og synstap, må pasienten få beskjed om å unngå at beholderen kommer i kontakt med øyet/omkringliggende vev og at øyeoppløsninger kan forurenses av vanlige bakterier som gir øyeinfeksjoner, hvis de ikke behandles korrekt. 
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Reaktiv luftveissykdom, inkl. bronkialastma, sykehistorie med bronkialastma eller alvorlig kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). Sinusbradykardi, syksinus-syndrom, inkl. sinoatrial blokk, 2.-/3.
-grads atrioventrikulær blokk ikke kontrollert med pacemaker. Åpenbar hjertesvikt eller kardiogent sjokk. Forsiktighetsregler: Absorberes systemisk. Pga. timolols betaadrenerge komponent kan samme kardiovaskulære, pulmonære og andre bivirkninger 
som for systemiske betablokkere forekomme. Forekomst av systemiske bivirkninger er lavere enn ved systemisk administrering. Hjertekarsykdom: Betablokkerbehandling overveies nøye, og andre virkestoffer vurderes. Pasienten bør overvåkes for tegn 
på forverring av disse sykdommene og bivirkninger. Pga. negativ virkning på ledningshastighet, må betablokkere kun gis med forsiktighet ved hjerteblokk grad I. Forsiktighet utvises ved alvorlig perifer sirkula-sjonsforstyrrelse/- sykdom (dvs. alvorlige 
former av Raynauds sykdom eller Raynauds syndrom). Luftveisreaksjoner, inkl. død, pga. bronkospasme hos pasienter med astma er sett etter bruk av oftalmisk betablokker. Brukes med forsiktighet ved mild/moderat KOLS og kun hvis potensiell
nytte overgår risiko. Kan maskere tegn/symptomer på akutt hypoglykemi. Gis med forsiktighet til pasienter utsatt for spontan hypoglykemi eller ved labil diabetes. Kan maskere tegn på hypertyreoidisme. Brå seponering kan fremskynde forverring av 
symptomer. Forsiktighet må utvises ved hornhinnesykdom. Kan gi tørre øyne. Effekt på IOP eller kjente virkninger på systemisk betablokade kan forsterkes hos pasienter som allerede får en systemisk betablokker. Responsen må overvåkes nøye. 
Bruk av 2 topikale betaadrenerge blokkere anbefales ikke. Målet med behandling av trangvinkel glaukom er å åpne vinkelen ved sammentrekking av pupillen. Timolol brukes for å redusere forhøyet IOP og har liten/ingen innvirkning på pupillen. Timolol 
bør derfor brukes sammen med miotika og ikke alene. Pasienter med tidligere alvorlig anafylaktisk reaksjon overfor flere allergener kan være mer reaktive ved gjentatt eksponering, og ikke respondere på vanlige adrenalindoser. Koroidal avløsning er 
sett ved administrering av legemidler som reduserer kammervannsproduksjonen (f.eks. timolol) etter filtreringsprosedyrer. Kan blokkere systemisk betaagonisteffekt, f.eks. av adrenalin. Ved kirurgisk anestesi bør anestesilegen informeres om at 
pasienten får timolol. Før behandlingsstart skal pasienten informeres om mulig vekst av øyevipper, mørkfarging av huden på øyelokket og økt irispigmentering. Endringene kan være varige og gi forskjeller i utseende mellom øynene når kun ett øye
behandles. Økt irispigmentering inntrer langsomt og vil muligens ikke merkes før etter flere måneder. Øyefargeendring er hovedsakelig sett ved blandet øyefarge. Risiko for langvarig heterokromi mellom øynene i unilaterale tilfeller. Ingen erfaring med 
tafluprost ved neovaskulært, lukket vinkel, trangvinklet eller medfødt glaukom. Begrenset erfaring med tafluprost ved afaki, pigmentglaukom eller pseudoeksfoliativt glaukom er begrenset. Forsiktighet bør utvises ved afaki, pseudofaki med rift i bakre 
linsekapsel/forkammerlinser, kjent risiko for cystoid makulaødem eller iritt/uveitt. Forbigående uklart syn kan forekomme etter administrering. Pasienten bør ikke kjøre bil/bruke maskiner før dette har gått over. Interaksjoner: Interaksjonsstudier er ikke 
utført. Potensial for tilleggseffekter som fører til hypotensjon og/eller markert bradykardi ved samtidig bruk av oftalmiske betablokkeroppløsninger og oral kalsiumkanalblokker, betaadrenerg blokker, antiarytmika (inkl. amiodaron), digitalisglykosid, 
parasympatomimetika eller guanetidin. Oral betaadrenerg blokker kan forverre tilbakevendende hypertensjon, som kan forekomme etter klonidinseponering. Potensert systemisk betablokade er sett ved kombinasjon med CYP2D6-hemmer og
timolol. Mydriase som skyldes samtidig bruk av oftalmisk betablokker og adrenalin er sett. Graviditet, amming og fertilitet: Begrensede data fra graviditet. Fertile kvinner må bruke sikker prevensjon under behandling. Tafluprost kan ha skadelig effekt på 
svangerskapsforløp og/ eller fosteret/det nyfødte barnet. Tegn på betablokade (f.eks. bradykardi, hypotensjon, luftveisreaksjoner og hypoglykemi) hos nyfødte er sett når betablokker gis frem til fødselen. Skal ikke brukes under graviditet hvis ikke strengt 
nødvendig. Ved administrering frem til fødselen, bør den nyfødte overvåkes nøye de første levedagene. Utskilles i morsmelk. Ved terapeutiske doser er det ikke sannsynlig at det er tilstrekkelige mengder i morsmelk til å gi kliniske symptomer hos 
den nyfødte. Amming anbefales ikke. Bivirkninger: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Konjunktival/okulær hyperemi, øyepruritus, øyesmerte, økt lengde, tykkelse og antall øyevipper, misfarging av øyevippene, øyeirritasjon, følelse av fremmedlegeme
 i øyet, uklart syn, lysskyhet. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hodepine, unormal følelse i øyet, tørre øyne, ubehag i øyet, konjunktivitt, øyelokkserytem, øyeallergi, øyelokksødem, overfladisk punktkeratitt, økt tåreflom, inflammasjon i 
forkammer, astenopi, blefaritt. Sett for tafluprost alene: Hypertrikose på øyelokk, forverring av astma, dyspné, redusert synsskarphet, økt pigmentering av iris, pigmentering av øyelokk, konjunktivalt ødem, utsondring fra øyet, celler eller 
flytende partikler i forkammer, allergisk konjunktivitt, konjunktival pigmentering, konjunktivale follikler, fordypet fure på øyelokket, iritt/uveitt. Sett for timolol alene: Kvalme, dyspepsi, diaré, munntørrhet, dysgeusi, magesmerter, oppkast, 
bradykardi, brystsmerte, palpitasjon, ødem, arytmi, kongestiv hjertesvikt, hjertestans, hjerteblokade, atrioventrikulær blokk, hjertesvikt, hypotensjon, klaudikasjon, Raynauds fenomen, kalde hender og føtter,
alopesi, psoriasislignende utslett/forverring av psoriasis, hudutslett, symptomer på allergiske reaksjoner inkl. angioødem, urtikaria, lokalisert og generalisert utslett, anafylaksi, pruritus, peyronies sykdom,
nedsatt libido, seksuell dysfunksjon, dyspné, bronkospasme, respirasjonssvikt, hoste, systemisk lupus erytematosus, myalgi, artropati, svimmelhet, synkope, parestesi, økte symptomer på myastenia gravis, 
cerebrovaskulær hendelse, cerebral iskemi. Depresjon, insomni, mareritt, hukommelsestap, nervøsitet, hypoglykemi, tinnitus, keratitt, redusert korneasensitivitet, synsforstyrrelser inkl. refraktive endringer 
(pga. seponering av miotisk terapi i noen tilfeller), ptose, diplopi, korodial avløsning etter filtreringskirurgi, rivning, korneal erosjon, asteni/fatigue, tørste, forkalkning på hornhinnen er sett svært sjeldent ved 
bruk av øyedråper med fosfat hos enkelte pasienter med svært skadet kornea. Pakninger og priser per 01. mars 2015: Endosebeholdere: 30 x 0,3 ml 258,80 kr og 90 x 0,3 ml 698,00 kr. Refusjon: 
Refusjonsberettiget bruk: Reduksjon av intraokulært trykk hos voksne pasienter med åpenvinkelglaukom eller okulær hypertensjon som ikke responderer tilstrekkelig på monoterapi med topikale 
betablokkere eller prostaglandinanaloger og trenger kombinasjonsterapi, og som kan ha nytte av øyedråper uten konserveringsmiddel. Refusjonskode:
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– Innerst inne er jeg sosialdemokrat vet du, 
smiler han, og sier han ikke hadde lyst til å 
drive helprivat og loppe folk for penger som 
han utrykker det litt spøkefullt. – Når det er 
sagt, sier han og blir alvorlig, – var jeg og 
en kollega dypt uenige i driftsmetodene på 
vår tidligere arbeidsplass og derfor bestemte 
vi oss for å starte vårt eget, forteller han. 

Et ord med i laget
Lokaliseringen, lokalene og investeringene 
er nøye gjennomtenkt. Strategisk plassert 
på Fornebu- vegg i vegg med den berømte 
arenaen. Og det de betaler ekstra i 
lokalkostnader og hypermoderne teknikk får 
de tilbake i rikt monn fra fornøyde pasienter 
og en lærerik og givende arbeidsdag. – Vi 
kunne sikkert tjent mer ved å skaffe oss 
billigere lokaler et annet sted. Men vi fikk 
tilbudet og muligheten til å være med 
på å påvirke innredningen sammen med 
profesjonelle arkitekter og interiørarkitekter, 
forteller kardiologen, og sier at de kunne la 
den muligheten gå fra seg. Heller da tjene 
litt mindre- trivsel og godt miljø i godt 
planlagte lokaler teller mer, mener han. 

Stikkord mammon?
Ingen av de tre spesialistene som foreløpig 
holder til på klinikken er noviser innen 
avtalepraksis. Frøydis Olafsen, spesialist 
i barnesykdommer og allergologi, jobbet 
tidligere på KAL-klinikken sammen 
med Even Holt. Knut Vegard, spesialist i 
indremedisin og lungesykdommer har en 
nær fortid fra Humana i Sandvika (Bærum) 
etter å ha jobbet mange år, også som sjef, på 
lungeavdelingen ved Drammen sykehus.

Alle sammen har de merket fordommene som 
ikke sjelden hersker overfor avtalespesialister. 
En oppfatning om at det er annenrangsmedisin 
og at hele motivet for å slutte på sykehus 
handler om å tjene penger. Og da faller 
gjerne kommentarer som: Åh, du skal ut å 
tjene mammon nå, så det er det du vil-

Men det kan like gjerne handle om misunnelse, 
en følelse av at noen har klart å komme 
seg ut av en arbeidssituasjon mange etter 
hvert har begynt å føle som mer og mer 
frustrerende, mener de tre spesialistene 
som alle har lang fartstid på sykehus.

Nye medisinske utfordringer
 Alle er enige om at nå handler det om andre 
sider av spesialiteten deres enn tidligere, 
men det behøver dermed ikke å være mindre 
utfordrende av den grunn – bare annerledes, 
ifølge de tre. Som barnelungelege på sykehus 

hadde Frøydis Olafsen hovedansvaret for dem 

som hadde hjemmerespirator – muskelsyke og 

tracheostomerte, det har hun ikke lenger. Hun 

innrømmer at det var en mer avansert form 

for medisin enn det hun holder på med nå. 

— Men nå har jeg pasienter med vanskelig 

kontrollerbar astma, atopisk eksem, 

mageproblematikk, hodepine og utmattelse. 

Hun sier at for henne handler det om å 

flytte fokus, for her er det også pasienter 

som trenger hennes ekspertise og hjelp og 

HUBEN- KLINIKKENS HJERTE

Herfra kontrolleres det hele. Alle kan se ut – og inn, men det betyr ikke at kontorpersonalet 
sitter i kontinuerlig støy, for her er det helt lydisolert. Hub, det engelske ordet for sentrum eller 
midtpunkt er en ide Holt har med seg fra statene. Vi tar gjerne med at det også er navnet for 
navet i et sykkelhjul – kanskje enda mer beskrivende i forhold til plasseringen på Moloklinikken?

Pasienter med kode
Pasientene blir en del av systemet så fort de har bestilt time. En detaljert beskrivelse følger med 
om hvordan de kommer seg til klinikken og hvordan de skal komme seg gjennom slusen i første 
etasje. I det de taster inn fødselskoden sin, registreres de automatisk hos legen de skal til som da 
umiddelbart vet at pasienten er i hus. 

Vel oppe på venterommet, som er innredet med tanke på dem som vil være litt i fred, men 
også foreldre med barn– for det finnes et lite lekerom bak en glassvegg, er det kontinuerlig 
informasjon om hvordan du skal forholde deg. Det kan virke en smule sterilt og automatisert i 
forhold til en hyggelig dame i en luke som tar i mot deg når du kommer, men alt er planlagt 
med tanke på ro og diskresjon – og anonymitet for dem som vil ha det. Foreløpig er de 
tre spesialister med 100 % hjemmel, men ønsker seg – og har plass til både gynekolog, 
gastroenterolog, ønh-spesialist – eller andre spesialiteter. 

HUBen er navet og herfra kontrolleres det hele.
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der hun kan bidra til at de oppnår bedre 
symptomkontroll og livskvalitet. 

Mye astma og allergi
– De jeg har måttet gi slipp på, er jo dem 
som har behov for høyspesialisert medisin 

– først og fremst pasienter med lungekreft, 

sier Knut Vegard. Han har heller ikke lenger 

bronchoskopier på programmet - en prosedyre 

han utførte tusenvis av ganger i sin gamle 

jobb på Drammen sykehus. Fremdeles 

er det noen pasienter med interstitiell 
lungesykdom, – men de fleste har astma og 
allergisykdommer og dyspné, et symptom som 
henger nær sammen med hjerteproblematikk, 
sier lungespesialisten. På Humana gjorde 
han selv en rekke hjerteutredninger. Nå bor 
han i vegg i vegg med en kardiolog – og 
det er jo bare positivt, smiler han. Og på 
samme måte som samarbeidet om pasienter 
fungerer mellom de to, kan barnelegen også 
sende 16-17-åringer med rytmeforstyrrelser 
videre, og alt dette uten at pasienten trenger å 
vente i uker og måneder på neste utredning. 
Nå kan alt være gjort innen et døgn.

Second opinion
Alle tre er skjønt enige om fordelene 
det er for pasienten å ha en lege som har 
oversikt og representerer kontinuitet, 
noe som er langt vanskeligere å få til på 
en sykehuspoliklinikk. Spesialistene på 
Moloklinikken ser frem til samarbeidet med 
sykehuskollegene som en del av den nye 
rammeavtalen, men er ikke riktig i gang ennå. 
Og fremdeles senser de en litt udefinerbar 
motvilje mot å sende pasienter til dem til 
tross for lange ventelister både på hjerte– og 
lungeavdelingen på Bærum og i Drammen. 

–Vi fikk tilbudet og muligheten til å være med på å påvirke innredningen sammen med profesjonelle arkitekter og interiørarkitekter, forteller 
Even Holt. Den muligheten ville de ikke la gå fra seg.

Pediater Frøydis Olafsen sier at for henne handler det om å flytte fokus. For på Moloklinikken er det andre typer pasienter som trenger 
hennes ekspertise og hjelp. Hun er svært fornøyd med nye, moderne og luftige kontorer. 

All informasjon til pasientene kommer opp 

på skjermen på venterommet. Og fikk du 

ikke med deg alt første gangen, er det ikke 

lenge før informasjonen vises på nytt. 
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– Vi må gi økonomien den rette diagnosen – før 
vi har gjort det, nytter det ikke med behandling, 
sa Trygve Kase, nestleder i Østfold Legeforening 
da han ønsket velkommen til årsmøteseminar 
på Refsnes gods tidligere i år. Han gjentok sitt 
mantra fra tidligere møter: - Vi får ikke flere 
kirurger bare ved å bevilge mer penger og den 
rette diagnosen på helsevesenet blir heller ikke 
stilt hvis de som prøver å gjøre det, blir truet 

til taushet. Ortopeden og avtalespesialisten 
sa i sin innledning, at faren er der for at 
man ender opp med et middelmådig og lite 
offensivt helsevesen, som ikke klarer å tilby 
veldokumentert behandling til pasientene. –
Dermed klarer man ikke å stoppe at folk låner 
på huset eller selger hytta for å få behandling 

i utlandet, sa Kase og viste blant annet til 
tilfeller der både kjente og ukjente personer 
har søkt benmargstransplantasjon i utlandet. 

Eldre friske brekker beina
Helsetilbudet skal være med på å jevne 
ut forskjeller, mente Kase, her skal ikke 
lommeboken bestemme. Han konstaterte at 
det kommer ny og kostbar behandling og at 
man må forvente at det blir brukt mer penger 
på helse i forhold til BNP. Kase er fremdeles 
bekymret for utviklingen i Helse-Norge og 
minnet igjen forsamlingen på at om få tiår 
må to av tre nyutdannede bli helsearbeidere, 
hvis vi fortsetter å organiserer helsevesenet 
på samme måte som nå. Bekymringsverdig 
er det også, mente han, at statistikken viser at 
hver 4 helsearbeider er i gruppen nye uføre. 
Ortopeden var ikke bare bekymret for tilbudet 
til eldre og demente i tiden som kommer, men 
også for hvordan man skal takle de spreke eldre 
som vil trenge sykehustilbud- ressurskrevende 
pasienter som brekker bena på hver side av 
protesen de har fått satt inn, som han uttrykte 
det. Kase stilte spørsmål om hva det kommer 
av at klinikken Varde i Danmark utfører flere 
ablasjoner i året enn samtlige norske sykehus 
og at de i tillegg utfører åpen hjertekirurgi med 
resultater på nivå med John Hopkins i USA. Og 
til slutt vred han om kniven ved å konstatere 
at små sykehus i Danmark har 30 % lavere 
dødelighet på operasjon av fr. colli femoris.  

– Men når situasjonen er som den er og 

utviklingen går i den retningen den gjør, 

hva gjør vi da? Og er det mulig å unngå 

et todelt helsevesen, spurte Trygve Kase 

og la dermed føringene for diskusjon 

om Morgendagens helsevesen.

ÅRSMØTESEMINAR I ØSTFOLD LEGEFORENING:

Morgendagens helsevesen

FLERE SYKE – MINDRE 
PENGER OG FÆRRE FOLK

”Man kan ende opp 
med et middelmådig 
og lite offensivt 
helsevesen, som 
ikke klarer å tilby 
veldokumentert 
behandling til 
pasientene.

(T. Kase)

Trygve Kase som er ortoped, avtalespesialist og nestleder i Østfold 
Legeforening, ønsket velkommen til seminaret på Refsnes gods.
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Statssekretær i HOD Lisbeth Normann 
innledet med å forsikre legene i Østfold 
legeforening om at hun heiet på Østfold som 
en av sine yndlingsfylker. Hun roste alle 
kommuner som klarer å danne tverrfaglige 
team, og trakk frem Eidsberg kommune 
som et eksempel. Statssekretæren lanserte 
også sin helt private tanke om å gjøre om på 
omsorgsbegrepet. – Å bruke dette begrepet 
på de sykeste pasientene i kommunen 
gjør noe med prioriteringene av denne 
pasientgruppen, mente Normann. Blant annet 
sier begrepet noe om hvem som er i stand 
til å ta vare på dem, underforstått – hvem 
som helst kan gi omsorg. Jeg er redd jeg får 
kjeft, sa Normann, men ønsket likevel en 
debatt om temaet. Hun mener de dårligste 
gamle pasientene i primærhelsetjenesten 
får altfor lite legetilsyn. – Og teamet rundt 
pasienten nyter heller ikke godt av legenes 
kompetanse som er helt avgjørende for å 
lykkes, sa statssekretæren, som ivrer for en 
faglig sterk omsorgstjeneste med kvalifisert 
personell fra universitet og høyskole. 

Erfaring kontra utdanning
 – Vi kommer ikke videre med å få ned 
antallet på personer uten helsefaglig 

utdanning, og det nytter ikke å skylde på 
forrige regjering, sa statssekretæren og 
konstaterte at erfaring er ikke det samme 
som utdanning. Hun konkluderte med at man 
kan ikke ha 34000 ”filosofistudenter” som 
tar seg av skrøpelige pasienter, men antydet 
at det kan vi kanskje hvis man fortsetter 
å bruke nettopp – omsorgsbegrepet. 

– I løpet av et halvt år hadde en 
hjelpetrengende 60-åring besøk av 80 
forskjellige personer i hjemmet sitt – den 
ene dagen en sårsykepleier, den andre 
en ufaglært, fortalte Normann. Hun ga 
eksempler på en rekke områder der hun så 

forbedringsmuligheter; som bedre elektroniske 
tjenester og flere lavterskeltilbud til de 
unge. Hun ønsker seg bedre koordinerte og 
mindre fragmenterte tjenester i tillegg til 
mer involvering av pasienten i prosessen og 
generelt bedre informasjon. Hun forundret 
seg over at så mange kommuner ikke har tatt 
i bruk individuell plan og minnet dessuten om 
at særlig rus og psykiatriområdet kom til å by 
på mange utfordringer. — Og husk det er ikke 
alltid snakk om mer penger, sa Normann. 

Fastlegen i sentrum
Det er viktig og det er ønskelig fra regjeringen 
at pasienten får mest mulig helsehjelp i 
nærheten av der de bor, noe som fordrer 
mer kompetanse og evne til å samarbeide på 
nye måter. Og det er helsepersonell ganske 
gode på, var statssekretærens påstand. 
Samtidig slo hun fast at dette også vil 
kreve organisasjonskompetanse både på 
sykehusene og i primærhelsetjenesten og 
at nøkkelpersonene i dette bildet ville være 
legene og sykepleierne. Hun ønsker seg 
primærhelseteam utgående fra fastlegepraksis.

Fastlegene har mye å gjøre og sier de har 
for dårlig tid, og de ønsker å ta seg av de 

Statssekretær i HOD: Må jobbe mindre i silo og mer i team

SAMLOKALISERINGER 
BLIR LØSNINGEN

Vilje til utradisjonell tenkning og innovasjon blir viktige egenskaper i kommunen hvis man skal 
få til et helsetilbud som blir både mer omfattende og komplekst i tiden som kommer. Det sa 
statssekretær i HOD som også vil ha debatt om omsorgsbegrepet blant de sykeste pasientene 
i kommunene.

”Mange ledere i 
kommunen, særlig 
innen pleie og 
omsorg, føler seg 
overlatt til seg selv, 
og sier at det de 
har ansvaret for, 
ikke er forankret 
i toppledelsen.
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mest komplekse pasientene – da kan man 

tenke seg at man må dele de ”godene” med 

noen andre, et flerfaglig team i praksisen, 

sa en engasjert statssekretær som også 

vil ha oppfølgingsteam for pasienter med 

komplekse og sammensatte behov. – 

Robuste fagmiljøer i primærhelsetjenesten 

er et must for rekruttering, konstaterte 

Normann og la til at hun hadde hatt god 
dialog med Legeforeningen om dette.

Leger må bli ledere
En nasjonal lederutdanning for helsepersonell 
i primærhelsetjenesten på BI- er oppe og 
går og har allerede uteksaminert et kull. 

Studiet, som tar opp både leger, tannleger, 
sykepleiere, fysioterapeuter og ergoterapeuter 
har tilbud både i Oslo, Stavanger og Bergen. 

Normann la ikke skjul på at lederrollen i 
primærhelsetjenesten kommer til å bli en 
stor utfordring. Ikke minst fordi de kommer 
til å møte press både fra fagmiljøene og 
politikerne, fra pasienter med sykdomsinnsikt 
og pårørende med krav om individuell 
behandling og oppfølging. — I tillegg 
kommer behovet for åpenhet og innsyn i 
forhold til mediene. Og enkeltsaker blir 
det ikke færre av, mente Normann. 

– Dere må ville det
Departementet har spurt pasientgrupper 
om hvordan de ser for seg morgendagens 
primærhelsetjeneste og svarene er ganske 
entydige – det må være leger i ledelsen.

– Så ta ledelsen, oppfordret Normann, for 
hvis ikke, vet jeg ikke hvem som skulle gjøre 
det, sa hun alvorlig. Med nye institusjoner i 
kommunen som lokalmedisinske senter eller 
helsehus, med kommunal akutte døgnsenger 
(KAD)- og med større krav til behandling av 
rus og psykiatripasienter, vil dere få en sentral 
posisjon til å være med og tenke strategisk 
langsiktig og avansert ledelse. Men da må 
dere vær opptatt av flere enn dere selv. – Dere 
må ville lede – også strategisk, hvis ikke får 
dere ikke jobbene, avsluttet statssekretæren.

Lisbeth Normann mener at lederrollen i primærhelsetjenesten blir en stor utfordring med press både fra fagmiljøene og politikerne, fra 
pasienter med sykdomsinnsikt og pårørende med krav om individuell behandling og oppfølging.
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Helsetjenesteaksjonens far, Torgeir Bruun 
Wyller åpnet sitt foredrag med å antyde at 
måten DRG-systemet benyttes på, minner 
om en form for monopolspill. Han sa at en del 
mellomledere i sykehusene formulerer seg og 
belønner sine underordnede som om kreativ 
diagnosesetting er sykehusets seddelpresse. 

Koderådgiverne, sykehusets mest verdsatte 
personalgruppe, mente Wyller, skaffer 
sykehuset så mye penger som mulig, men det 
betyr bare at de tar penger fra budsjettet til 
de andre sykehusene i budsjettåret. I hvert 
fall inntil de andre sykehusene ansetter enda 
flere og flinkere koderådgivere. – Og jeg 
snakker ikke om diagnosejuks, understreket 
Wyller, men om å velge den dyreste diagnosen 
der to diagnoser er faglig like korrekte. Et 
annet eksempel på sløsing mener Wyller 
er de nye økonomiske transaksjonene 
mellom sykehus og primærhelsetjeneste i 
forbindelse med samhandlingsreformen. 
– Dette er ordninger som krever en masse 
kostbart byråkrati og som heller ikke på noe 
nivå gagner pasienten, sa professoren. 

Samhandling – eller samarbeid
Bruun Wyller mener samhandlingsreformen 
har bidratt til en kamp der sykehusene er gitt 
mer brutale virkemidler i kampen for å dytte 
ansvaret for pasienten over på kommunene. 
– Sykehuset bestemmer uten appellmulighet, 
mener Wyller og man står igjen med en kamp 

mellom primærhelsetjenesten og sykehusene 
om å få sparket pasienten ut av ”mitt” budsjett 
og inn i ”ditt”. Samhandlingsreformen har 
bidratt med våpen og de er ikke gratis – ei 
heller kommer de pasienten til gode- ren 

sløsing, mente Bruun Wyller. Han gikk også 
til angrep på utregningene av døgnkostnader 
for en sykehusseng og slo fast at jo færre 
senger et sykehus har, desto dyrere blir 
pasienten. En pasient koster mest ved 

SLØSING MED PENGER  
ET STORT PROBLEM

Norges gode fellesskapsfinansierte og solidariske helsetjeneste trues. En av truslene er sløsing 
med penger. 

– Du skal ikke være sur, men enten begeistret eller rasende og kanalisere dette inn i målrettet arbeid til beste for pasientene, mener Torgeir 
Bruun Wyller professor i geriatri og leder for Helsetjenesteaksjonen. 
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innleggelse og utskrivning, liggedagene er 

selvsagt ikke gratis, men koster vesentlig 

mindre, sa Wyller og konstaterte at korte 

opphold og flere reinnleggelser, blir dyrest, 

men regnskapsmessig ser det ut som om 

hvert liggedøgn er like dyrt. – Resultatet er 

at vi får underdimensjonerte sykehus når det 

gjelder antall senger – da blir det også sløsing. 

Lange nok opphold innenfor det rimelige, gir 

kontinuitet og bedre pasientbehandling og 

dermed også bedre økonomi, mente professoren.

Big is not beautiful
Han beskrev OUS-fusjonen som det mest 

syndige eksempel på dårlig planlegging med 

økonomiske konsekvenser i milliardklassen. 

Og troen på de store fusjonene baserer seg på 

feilaktig grunnlag, i følge Wyller. Resultatene 

av dette er dårligere og dyrere drift og lange 

linjer til ledelsen. Dette var kunnskap man 

allerede hadde fra USA, sa han og passet 

samtidig på å gi et spark til de store avdelingene 

for informasjon og samfunnskontakt på 

sykehusene – noe han mener virkelig er sløsing 

med penger. Avdelinger som blant annet har 

som oppgave å bygge sykehusets omdømme 

ved å plante ”gode” nyheter. Han ser ikke 

poenget, hvorfor skal man jobbe for å få noe til 

å virke bra, uansett om det er sant eller ikke. 

Kvaliteten på sykehuset blir ikke bedre av å 

plante gode nyheter i pressen, sier Wyller.

Han går langt i å hevde at påstandene om at 
økonomien ”går så meget bedre” etter at vi 
fikk foretakene, er å kaste blår i øynene på 
politikerne. Han setter også søkelyset på at de 
som er satt til å evaluere reformen er blottet 
for klinisk kompetanse og at det er et totalt 
fravær av kunnskap om hvordan det faktisk 
går med pasientene i samhandlingsreformen. 

Misliker kantinemisnøyen
Torgeir Bruun Wyller benyttet anledningen 
til å slå et slag for Helsetjenesteaksjonen 
og sa at de samler helsepersonell som ser 
det som sin plikt å yte best mulig service 
til pasientene på tvers av profesjoner. 

— Vi vil gjerne kanalisere engasjementet vi 
ser rundt i kantinene, sier Wyller som misliker 
det han beskriver som kantinemisnøyen 
(KMM-kos med misnøye red.anm.) Jeg sier: 
du skal ikke være sur, men enten begeistret 
eller rasende og kanalisere dette inn i 
målrettet arbeid til beste for pasientene.

”Man står igjen med 
en kamp mellom 
primærhelsetjenesten 
og sykehusene om å 
få sparket pasienten 
ut av ”mitt” budsjett 
og inn i ”ditt”.

I god tradisjon: Samlingsstund rundt teknikken. Fra v. leder av Østfold legeforening Jens Lind Larsen, Torgeir Bruun Wyller, Christian Grimsgaard og Trygve Kase.
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En av de viktigste kapitalene i helsevesenet 
er helsepersonellets engasjement, sa Christian 
Grimsgaard da han holdt sitt innlegg. Og han 
ga Torgeir Bruun Wyller full støtte i at det er 
”et privilegium å få lov til å jobbe i helsefeltet”. 

Det er en kulturkollisjon overlege ved 
OUS Christian Grimsgaard beskriver når 
han tar opp forholdene på norske sykehus 
i dag. Han beskriver foretaksloven som 
en kopi av aksjeloven og sier at det er et 
annet språk og logikk som beveger dem 
på gulvplanet – derfor oppstår det en 
verdikonflikt mellom to ulike logikker. 

– Hvis målet vårt hadde vært 
å tjene penger hadde vi gått på 
Handelshøyskolen, sa Grimsgaard.

Rett til hilse-eller helsehjelp?
Christian Grimsgaard forklarte tilhørerne 
mekanismen bak praksisen som har utviklet 
seg på sykehusene og som har vært mye 
omtalt og debattert siden dette foredraget 
ble holdt (red.anm.) Når sykehuset overtrer 
fristen for behandling, må de varsle Helfo 

og står samtidig ansvarlig for å dekke 
kostnadene på et annet behandlingssted.

Avdelingene ønsker å unngå disse kostnadene 
og dette blir dermed et sterkt incitament for 
sykehusene til å finne nye løsninger. Dermed 
endrer man på hva som ligger i rettigheten” 
rett til behandling”. Det blir ikke lenger 
rett til helsehjelp, men rett til hilsehjelp.

Grimsgaard beskrev en situasjon fra 2011 der 
nesten 30 % av dem som sto i kø, ventet på 
faktisk behandling, nå er det bare 10% som 
venter – resten venter på utredning. Resultatet 
blir slik fordi i det øyeblikket du kommer 
på poliklinikken, er din rettighet oppfylt. 
Dette har resultert i svære interne ventelister 
på sykehusene, men som ikke er synlige i 
statistikken fortalte Grimsgaard, og skrøt 
samtidig av Lars Flatø og Lovisenberg som 
ikke har latt seg fange av denne praksisen.

Mye skrik og lite ull
Grimsgaard antydet at han til tider synes det 
er unødvendig mye svartmaling av norsk 
helsevesen, selv om han liker å minne om at 
det mangler 50 milliarder i bevilgninger før 
Norge kommer på samme nivå som Danmark 
og Nederland. Nasjonal helse og sykehusplan 
har mye bra i seg, men den er mye dårligere 
enn sykehusplanen fra 1975, mente overlegen 
som synes meldingen er preget av at man har 
investert litt mye i budskapsutformingen og 
litt mindre i underlaget for de budskapene 
man ønsker å formidle. Bruker og 
brukerperspektivet er nevnt flere hundre 
ganger i meldingen, ifølge Grimsgaard.

– Hvis jeg skal flåse litt med Nasjonal 
helse– og sykehusplan og brukerperspektivet 
så skriver man for eksempel: Det er 

behov for flere kliniske studier for å 
imøtekomme pasientens ønsker om å få 
delta i kliniske studier dernest har også 
spesialisthelsetjenesten behov for kunnskap. 

– Men det skjer også positive ting, sa 
overlegen; hjertesykdommer går drastisk ned, 
det er kommet nye behandlingsmetoder på 
flere områder – som eksempelvis proteser 
som holder livet ut. Teknikken er blitt bedre 
og pasienten skrives ut fortere, sa han.

Pakker her også
For å komprimere pasientforløpene kjøres det 
diagnostiske pakker, fortalte håndkirurgen 

Det er dokumentert at dødeligheten er lavere på sykehus der man har engasjerte og dedikerte 
medarbeidere og derfor skal vi fortsette å blande oss inn i styre og stell, sa overlege fra OUS.

DEDIKERT HELSEPERSONELL 
BETYR LAVERE DØDELIGHET 

”I 2011 hadde vi en 
situasjon der nesten 
30% av dem som 
sto i kø, ventet på 
faktisk behandling, 
nå er det bare 10% 
som venter – resten 
venter på utredning.

– Vi fyrer løs med det vi har av diagnostiske muligheter og håper at 
vi treffer og kan skrive ut, sier OUS-overlegen Christian Grimsgaard.
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som også er sentralstyremedlem og 
foretakstillitsvalgt ved OUS. Det gjøres ikke 
en skrittvis utredning. – Vi fyrer løs med det 
vi har av diagnostiske muligheter og håper 
at vi treffer og kan skrive ut. Det skrives ut 
stadig flere pasienter uten diagnose, fortalte 
Grimsgaard og fortsatte: – Jeg er ganske sikker 
på at dette henger sammen med at vi ikke får 
utredet dem- vi bare skriver dem ut. HSØ 
mener at dette er et uttrykk for unødvendig 
innleggelse, sa Grimsgaard til latter fra salen.

Må begrense tilbudet
Han vil likevel dempe dommedagsprofetien og 
etterlyste en mer presis diagnose av utviklingen 
i helsesektoren de kommende tiårene. – Vi 
er flinke til å bekymre oss for det som ligger 
noen år frem i tid, og litt dårligere til å 
planlegge for det vi står midt oppi, mente han 
og tok eksempelet på hvordan man beregner 
størrelsen på et sykehus. Det må stilles riktig 
diagnose og det må jobbes systematisk for 
å finne fornuftige svar. – Hvis vi nå hadde 
klart å lage fornuftige og hensiktsmessige 

framskrivninger og vi ser at det blir 
store problemer av det, må vi gjøre noen 
avgrensninger. Disse burde vært gjort for lenge 
siden, mente Grimsgaard og ga eksempelet 
med artroskopi av knær på alle middelaldrende 
mennesker her i landet. – Dette burde man 
ikke drevet med når det er dokumentert at 
det ikke kommer noe ut av det, sa han og 
foreslo at man kunne være mer tydelig i 
offentlige budsjetter på hvilke helsetjenester 
som er tilbudt og hvilke som ikke er det. 

MÅ JOBBE MED  
MESTRINGSFREMMENDE TJENESTER.

Kommunalsjef i Fredriksstad kommune 
Nina A. Tangnæs Grønvold stilte spørsmålet 
skal vi legge på eller skal vi legge om ? 
Hun tror at fremtidens helsetjenester til 
kommunens befolkning blant annet vil bestå 
av å innrette tjenestetilbudet i kommunen 
med nødvendig bistand til egeninnsats 
og bli mest mulig selvhjulpen – hjelp til 
selvhjelp satt i system. For noen innbyggere 
er det kanskje lite å hente, men mange kan 
bli nesten helt selvhjulpne, mente hun. 

– En tankegang som utfordrer oss i kommunal 
sektor er å prøve å se oss litt rundt i et 
større virkemiddelapparat enn bare å legge 
oppå hverandre mer av det samme som vi 
gjorde i fjor, eller hvor mange årsverk vi 
kan legge på til neste år, sa Grønvold.

Å lære en pasient eller bruker, eller 
innbygger å skifte selv, ordne seg selv, 
klare seg selv, kan oppleves både tyngre 
mer slitsomt og dyrere på kort sikt.

– Vi er enige om at vi må jobbe med 
mestringsfremmende tjenester. Både 

hverdagsrehabilitering og generelt hjelpe folk 
til å hjelpe seg selv og ta oss råd til toppene, sa 
sjefen for helse og velferd i østfoldkommunen, 
som også har store forventninger til 
frivillige pårørende, innbyggerne selv 
og arbeidsfordelingen mellom dem. 

I takt med sykehuset
Siden samhandlingsreformen kom, har 
kommunene fått større ansvar og gjør 
en større del av jobben enn tidligere. 

Grønvold viste til svogerforskning 
som slo positivt ut fra dag en og som 
slo fast at mange syntes det var like 
bra eller bedre å få behandling i en 
kommunal seng enn på sykehus. 

Hvordan kunne det ha seg, spurte hun 
retorisk og konstaterte at den viktigste 
årsaken var at pasienten fra å være 
nederst i oppmerksomhetshierarkiet på 
sykehuset – ferdig behandlet og bare 
liggende og ta opp plass, kom i et bygg 
som kommunen har oppgradert med flere 
leger, spesialsykepleiere nytt utstyr og 

til plutselig å være den mest interessante 
pasienten. I tillegg til tryggheten det gir å 
være nærmere hjemmet. Hun understreket 
også i sitt innlegg hvor viktig samarbeidet 
mellom sykehus og de kommunale tjenestene 
er. – Vi må samarbeide i takt og sykehuset 
kan ikke være så mye flinkere enn de små 
og mellomstore kommunene at sykehusene 
har gjort ferdig sin del av samhandlingen 
mens kommunene er i startgropa, da virker 
jo ikke dette i det hele tatt, konstaterte hun. 

Ingen kvikkfiks
Grønvold slo også et slag for 
velferdsteknologi i kommunen, men var klar 
på at det på ingen måte er noe kvikkfiks. – 
Men kanskje kan veksten og problemene 
bli litt mindre bratte fordi vi kan få frigjort 
folk til mer kvalitetsarbeid eller til flere 
syke, sa hun og la til at det er en viktig 
satsing fordi man blant annet også kan oppnå 
mer mestring for den som trenger hjelp og 
mindre belastning på pårørende. Dessuten 
en bedre arbeidshverdag og muligens et 
noe mindre behov for hjemmetjenester. 

Kommunal sektor må utfordre seg selv til å se nye løsninger istedenfor bare å legge på mer av 
det samme tilbudet som i fjor og året før. Enkelt sagt: Å hjelpe folk til å hjelpe seg selv.
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Ta egne valg
Grønvold slo fast at det ikke er mulig å få til 
et felleskap som er så tungt skattet og rigget 
at alt i medisinens verden kan tildeles alle, 
men hun mener at det ligger mye besparing 
i valg av billige medikamenter, av å la 
folk velge – for ikke alle velger de dyreste 
løsningene. – Jeg tror at noen svar ligger i 
å spørre innbyggerne hva de vil og det er 
heldigvis noe hjelp å hente der, sa hun. Ikke 
alle vil behandles i hjel. Ikke alle vil ha 2 
millioner kroner til behandling for å få leve 
i 5 måneder til hvis ting har falt på plass i 
livet deres. – Mange har sikkert, som meg, en 
tante som fikk tilbud om nytt kne, men som 
døde 8 år senere med sitt gamle kne etter å ha 
vurdert operasjon opp mot risiko og smerte. 

Vi må ha dialog med innbyggerne om egne 
mål – der ligger det et stort potensiale, 
sa Nina A.Tangnæs Grønvold.

”Mange syntes det var 
like bra eller bedre 
å få behandling i 
en kommunal seng 
enn på sykehus.

Nina A.Tangnæs Grønvold i Fredrikstad kommune (t.h)tror på velferdsteknologi som et supplement, ikke som noe kvikkfiks. 

Regnskap og rådgivningstjenester 
for leger og legespesialister

www.legeregnskap.no • Tlf:  71 52 97 00

Vi er der for deg - ta kontakt
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Torgeir Haugen, en gammel ”høvding” i 
pediatrien på Notodden er entusiastisk når 
han snakker om egnetheten for et DMS i hans 
hjemkommune. Samtidig er han dypt bekymret 
over spesialisttilbudet til pasienter utenfor 
sykehus i hele Øvre Telemark. Slik situasjonen 
er i dag er det en pediater og en øyelege 
tilknyttet Notodden. Gynekologen som var tilsatt 
på sykehuset har sluttet, og ingen nye er tilsatt. 

Pediateren er soleklar på at mulighetene for 
å få spesialister til å ta jobber på Notodden 

vil øke betraktelig når man rigger til et større 
medisinskfaglig miljø. Han nevner spesialister 
innen ønh, gynekologi, øye og naturligvis 
– en pediater, i et fysisk og faglig felleskap, 
og ser for seg et slags miniatyrsenter av det 
som var hans første erfaring med en lignende 
konstruksjon fra 1985; Ring medisinske senter 
på Volvat i Oslo. Riktignok privatdrevet, men 
i prinsippet det samme. Åtte fagområder med 
de mest besøkte spesialitetene satt sammen 
til et godt faglig fundert, fellesskap.

La fylkeskommunen drifte
Han har erfaring med at mange avtalespesialister 
i ønh og gynekologi gjerne vil operere og 
foreslår at dette kunne la seg gjøre ved at de får 
muligheten til å leie seg inn på en operasjonsstue 
på sykehuset. Dette er allerede realisert for 
øyepraksis blant annet på Tynset (red.anm.)

Haugens forslag er at fylkeskommunen legger 
til rette for administrasjon og drift av kontorer. 
En praktisk løsning, mener han, vil være at 
avtalespesialisten betaler utgifter og husleie 
med sitt driftstilskudd, men at legen slipper å 
bruke tid på å være administrator av kontoret. 
– Det har jo egentlig alltid vært hensikten, sier 

Torgeir Haugen – at legen tjener inn lønnen sin 
og at driftstilskuddet går til utgifter og husleie.

Han mener bestemt at det ikke er så lukrativt 
å drive for seg selv, ikke minst sett i lys 
av at sykehuslønningene og pensjonene til 
sykehuslegene har gått opp. – Pensjonen 
våre er derimot blitt presset ned, sier han 
og konstaterer at pediatri ikke er noen 
pengemaskin. – Men jeg har hatt tid til å drive 
med det jeg kan og vil, sier han fornøyd.

Ikke akkurat stillfaren
I hele sitt legeliv har Haugen slåss for 
legetilbudet til de minste både i hovedstaden 
og i hjemkommunen. Allerede i 1986 kom 

ØNSKER SEG 
DISTRIKTSMEDISINSK 

SENTER PÅ NOTODDEN
Notodden er svært godt egnet for en slik modell, mener erfaren barnelege. Stedet har 
allerede et sykehus med laboratorietjenester, røntgen, medisin og kirurgi, i tillegg til et godt 
barnepsykiatrisk tilbud.

Tekst og foto: Lottelise Folge

FAKTABOKS  

TORGEIR HAUGEN:
Ferdig medisiner 1973

Preklinikk Wien

2. avd. Oslo

1 år på infeksjonsmedisin og

spesialistutdanning i pediatri på 

Ullevål sykehus.

”Undersøkelsen 
avslørte at mange 
foreldre brukte 
legevakten i stedet 
for fastlegen, 
det medførte 
store problemer 
med oppfølging 
og kontinuitet i 
behandlingen 
av barna.
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rapporten ”Kan jeg få en fast lege”, en analyse 

av legetjenesten for barn (0-4 år) i Oslo, som 

han skrev sammen med kollega Hans Knut 

Otterstad. Undersøkelsen omfattet 3000 barn 

og ble gjennomført i perioden 1984-86 og viste 

blant annet at den vedtatte bydelslegeordningen 

i Oslo – en form for fastlege i hver bydel, ikke 

fungerte for de minste barna. Undersøkelsen 

avslørte at mange foreldre brukte legevakten 

i stedet, noe som resulterte i ulike leger hver 

gang og store problemer med oppfølging og 

kontinuitet i behandlingen av barna. Dermed 

ble det også et problem med hvor man skulle 

sende epikrisen, forteller pediateren. 

– Men resultatene av undersøkelsen 
harmonerte dårlig med ideologien som lå i 
bydelslegeordningen, i følge Torgeir Haugen 
som forteller at ansvarlige myndigheter ikke 
ville høre på resultatene av analysen. Han 
mener det er vanskelig å få gjennomslag for 
forskningsresultater som viser noe annet enn 
det som ligger i den vedtatte politikken. 

For få barn eller for 
mange fastleger?
Og egentlig er mye ved det gamle – i 
hvert fall i Telemark, mener Haugen. 

Han opplever stadig foreldre som forteller 
at de har prøvd å komme til hos fastlegen, 
men ingen tar telefonen. — Etter hvert får 
foreldrene erfaring med at hvis de venter til 
Legevakten åpner, får de i hvert fall hjelp, sier 
Haugen. Han mener at flere fastleger ikke er 
løsningen og er krystallklar når han mener at 
fastlegen ikke får nok erfaring med barn.

En kollega av Haugen regnet ut at når en fastlege 
har 1200 pasienter på listen, betyr det cirka 140 
barn fordelt på rundt 14 i hver aldersgruppe. 

– Og husk dette er tallet på innbyggere og 
ikke pasienter, sier Haugen. Dette betyr i 
klartekst at det er for få barn på hver fastlege. 
Og det kan være vanskelig å bestride Haugens 
erfaringer. Det er ikke få foreldre som fortvilt 
har tatt kontakt med ham uten henvisning. 

Telemark kom dårlig ut
Da Aftenposten presenterte oversikten over 
barn innlagt på sykehus kom Telemark (og 
Vestfold) dårligst ut når det gjaldt innleggelse 
av barn på sykehus. Haugen mener at en 

”– Pediatri er ingen 
pengemaskin, men 
jeg har hatt tid til å 
drive med det jeg kan 
og vil, sier pediater 
Torgeir Haugen.

Pediater Torgeir Haugen vil gjerne være rådgiver for fastleger som føler seg usikre. Men han tror prestisje stopper mange fra å ta kontakt.
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årsak til det er at foreldre benytter seg av 

legevakten der det er mange uerfarne leger 

som legger inn på barneavdelingen ”for 

sikkerhets skyld”. Haugen skynder seg å legge 

til at det finnes svært hederlige unntak, men at 

kunnskapsnivået i pediatri generelt er for dårlig.

Mye prestisje
Torgeir Haugen har vært pediater utenfor 

sykehus i 35 år og skulle ønske at fastlegene 

brukte ham mer som faglig ressurs enn det som 

er tilfelle. Årsaken mener han er prestisje og at 

de redde for å spørre. Han har i alle år hatt en 

stående tilbud til turnuslegene om å hospitere 

og det har han svært god erfaring med. 

Da er kontakten etablert og de ringer og spør 
før de henviser. Haugen mener også at i hans 
fylke er det en stor grad av vikarer og ikke alle 
er like stødige i det norske språket. – Hvordan 
vet du dette? – Dette er det foreldre som forteller 
meg, svarer Haugen, dessuten ser jeg det på 
epikrisene jeg sender – dem er det mange 
av og jeg sender dem til stadig nye navn. 

Vondt av foreldrene 
Haugen innrømmer at han tar imot mange 
pasienter uten henvisning–som øyeblikkelig 
hjelp – han kan ikke la være å stille opp for 
fortvilte og usikre foreldre. Han understreker at 
han ikke ønsker å svartmale, mange klarer seg 
sikkert bra, smiler han. Men han klarer ikke la 
være å bemerke, at når foreldrene kommer til 
ham med barna og han får høre sykehistorien 
blir han rett og slett betenkt. Jeg opplever at 
ingenting egentlig har endret seg og forundrer 
meg stadig over syke barn som kommer til 
ham fra leger som ikke en gang undersøkt dem. 
Han er overbevist om at en opprettelse av et 
distriktsmedisinsk senter med flere spesialister 
vil løse mange av de utfordringene han har sett 
– og fremdeles ser blant de minste pasientene. 

”Et distriktsmedisinsk 
senter med et bredt 
fagmiljø vil uten tvil 
bedre rekrutteringen 
av spesialister.

(T. Haugen)

Torgeir Haugen kan ikke unnvære sin ”multitasking” helsesekretær Ann Kristin Jenssen. Hun har jobbet sammen med Torgeir Haugen siden 2007, og kjenner alle pasientene godt. Ann Kristin har fått god og grundig 
opplæring av ham, men når det kommer til data, har pediateren kapitulert. – Jeg roper og hun fikser, ler Haugen. 
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– Og forklaringen er enkel; så lenge det kun 
blir gitt adgang til å gi bort egg for kvinner 
som selv får høstet egg i forbindelse med 
egen behandling, er sannsynligheten for at 
de 2-300 parene i Norge som er aktuelle for 
eggdonasjon, kan se langt etter donoregg. 
I forslaget som foreløpig foreligger, må 
kvinnene gi fra seg overskuddseggene før de 
vet om de selv er blitt gravide. — Og hvor 
mange kvinner vil gjøre det, spør Sørdal, de 
kunne jo komme til å gi fra seg gullegget!

Belemret med bekymringer
Og han forundrer seg over hvorfor Norge 
må komme med så gammelmodige regler 
på etiske spørsmål der man før eller senere 
blir tvunget til å gi etter for mer realistiske 
løsninger. Særlig siden stort sett alle land i 
Europa, inkludert våre naboland, har åpnet 
opp for eggdonasjon, konstaterer Sørdal. Og 
nå vil han gjerne ha muligheten til å stimulere 
opp kvinner som ønsker å donere egg. Han 
forundrer seg også over det han kaller norsk 
trangsynthet og moralisme som ikke tillater 

– VIL IKKE GI BORT
GULLEGGET SITT

Terje Sørdal, gynekolog og IVF-ekspert i Trondheim er klinkende klar. Han frykter at forslaget 
til lov om eggdonasjon vil munne ut i en gammelmodig og virkelighetsfjern løsning.

MAX UTBYTTE:
Medicus – har som eneste klinikk i Norge 

sin egen MACS (magnetic activated cell 

separation) for å separere spermier. – Vi ønsket å forbedre ikke bare den teknologiske, men også den terapeutiske kompetansen sier Terje Sørbye om hvorfor de har ansatt en 
pasientvert med både terapeut og coachfunksjon. 
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enslige å få barn. IVF-veteranen understreker 
at det ikke er hans oppgave å ha moralske 
motforestillinger mot å hjelpe folk til å få 
barn. Hans oppgave er å hjelpe barnløse og 
gjøre det etter gjeldende lov og forskrifter.

Trondheim– fruktbarhetens by
Terje Sørdal har vært med nesten fra starten 
– fra gullalderen da IVF-miljøet i Trondheim 
var de første, med Jarl Kahn i spissen, som 
kunne skilte med det første vellykkede 
”prøverørsbarnet” som det het den gangen. 
Han var ikke med der, men forteller at alt 
ha kan, har han lært av IVF-pioneren Jarl 
Kahn. Litt tilfeldig var det at han endte 
opp som gynekolog, kunne like gjerne blitt 
plastisk kirurg, Men livets tilfeldigheter og 
et tilbud om jobb på det rette tidspunktet 
avgjorde saken. Sørdal føyer seg inn i rekken 
av spesialister med klare begrunnelser om 
hvorfor de la sykehusfrakken på hylla. Lei 
av et tregt system med lite fremdrift og 
med liten kontroll på egen arbeidsdag. Han 
har holdt på med IVF siden 1992 og hatt 
Medicusklinikken i Trondheim siden 2002 
i sin nåværende form. Den første private 
fertilitets- klinikken utenfor Trondheim. For 
ikke lenge siden åpnet de også en filial i Oslo. 

Flere ben å stå på
På Medicus i Trondheim har de gjort forskning 
til en profesjon på linje med gynekologi og 
barnløshet. To mennesker jobber på full tid 
med oppdragsforskning og akkurat nå prøves 
det ut en ny prevensjonsring med naturlig 
østrogen. En fase 3 studie for MSD som skal 

testes på 2000 kvinner i 16 land. I Norge 
er det ti sentre som er med i studien og i 
Trondheim har de 75 randomiserte deltakere 
– det største antallet av alle deltakerlandene.

– Og det er mer interessant for annet 
helsepersonell å jobbe hos oss enn mange 
steder, mener Terje Sørdal, som har både 
sønn og kone i full jobb på klinikken, kona 
med forskning og sønnen som daglig leder. 

Medicusmodellen
På Medicus-klinikken løser de oppgavene 
på det som beskrives som lavest mulige 
kompetansenivå. Det legges stor vekt på 
opplæring og veiledning på arbeidsplassen. 

— Så her gjør legene ”doktorting” og 
delegerer andre oppgaver. Selv tar han 
seg av GU, ultralyd, sykehistorie og 
medisinforbruk. Når det kommer til 
informasjon om studier til deltakere er det en 
egen studiesykepleier som tar seg av det. 

Det er lagt stor vekt på gode rutiner 
– så nøye har de vært at de har en 
egen modell: Medicusmodellen.

Eneste i Norge med pasientvert
Enten en pasient ringer klinikken med 
ønske om fertilitetsutredning eller legger 
inn personopplysninger på nettsiden, skal 
det i praksis ta rundt 6 uker fra kontakt 
etableres, til paret er ferdig utredet. En 
terapeut/coach, også kalt pasientvert, 
etablerer kontakt og beholder den gjennom 
hele prosessen som et forklarende og 
terapeutisk bindeledd mellom lege og par. 

– Vi ønsket å forbedre ikke bare den 
teknologiske, men også den terapeutiske 
kompetansen, forklarer Terje Sørdal, han er 
full av lovord om ordningen med terapeuten 
som blant annet har som oppgave å ta 
paret gjennom prosessen på en mest mulig 
pedagogisk og emosjonell trygg måte. 

Far og sønn: Terje Sørdal og sønnen Magnus Finset Sørdal som er daglig leder for Medicus.

”– Fantastisk ro, og 
en måte å snakke til 
pasienten på som gjør 
alt til det enkleste i 
verden – og vi forsto 
hva han snakket om.

(fra Legelisten.no2016)

”– Tryggheten selv! 
Gjorde prosessen 
vi skulle gjennom 
så enkel og 
bekymringsfri som 
overhodet mulig. 
God varm aura!

(fra Legelisten.no2016)
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Klinikkens stolthet
Og det menneskelige aspektet går hånd 
i hånd med teknologien. I fjor installerte 
Medicus som første klinikk i Norden Eeva, 
det første og eneste systemet som er godkjent 
av amerikanske FDA (Food and Drug 
Administration) for å hjelpe embryologer 
med å identifisere det beste embryoet for 
tilbakeføring til kvinnens livmor. Det er 
ansatt tre embryologer til å jobbe med denne 
høyteknologien – medarbeidere som alle har 
doktorgrad og bakgrunn som biologer. – De 
hjelper oss med å finne eggene som ser gode 
ut. Det vil si de embryoene som ikke bare 
ligger og ser lekre ut på dag 3, smiler Sørdal, 
men som har vært fulgt hvert femte minutt i to 
døgn og analysert ved delingsparametre– da 
vet vi at vi får det beste embryoet, sier han 
– og det betyr at vi på dag 3 kan sette inn et 
embryo som gir like god sjanse for graviditet 
som å sette inn en blastocyst på dag 5.

Mange embryoer og 
gode sædceller
I tillegg medfører det at klinikken kan fryse 
ned embryoer på 3. dag istedenfor å måtte 
vente til dag 5 og miste en mengde embryoer 
i mellomtiden, mest sannsynlig fordi man 
dyrker dem så lenge utenfor kroppen. – Dermed 
blir det en vinn/vinn situasjon, mener Sørdal 
– man har like god sjanse for å bli gravid 
som hvis du satte inn en blastocyst, samtidig 
som du får flere egg du kan fryse ned og som 
det kan bli barn av. Her skiller Medicus seg 

fra andre som mener at det er ; sitat – noen 
betydelige fordeler ved å dyrke til blastocyst, 
blant annet fordi blastocyst tåler frysing 
mye bedre enn frysing på tidligere stadier i 
utviklingen. Derfor er sjansen for graviditet 
etter tilbakesetting av opptint blastocyst 
veldig gode, sitat slutt (SpirenF.klinikk).

Alle gode ting…
Når det er etablert kontakt mellom klinikken 
via pasientvert og pasient, blir det sendt 
ut en mappe med blodprøverekvisisjoner 
tilpasset pasientens syklus. Vanligvis blir det 
tatt en hormonscreening på kvinnen første 
dag – tiende, tjuende og tjuefjerde dag. 

Det blir tatt østradioltest så tidlig som mulig 
i syklus (første dag) når østradiolverden 

er lavest. På denne måten mener Sørdal 
at man får den mest realistiske FSHen, 
fordi på dag tre er østradiolverdien så høy 
at det vil fremstå som normal på de fleste 
kvinner – og da får vi ikke de riktige svarene, 
sier Terje Sørdal. Når paret kommer, er 
hormonstatus utredet og når konsultasjonen 
er over, har man oversikt over eggutvikling, 
eggløsning, livmor, eggledere og sædkvalitet 
og dermed er man klar for neste skritt. 

På veggene i korridorene hos Sørdal – litt 
bortgjemt – henger det tett i tett med bilder 
av barn klinikken har vært med på ”å lage”. 
IVF-spesialisten sier han ikke vil fortelle 
hvor mange, – det er ikke antallet, men 
mer gleden av å hjelpe barnløse som står i 
fokus, understreker han – og vi tror ham.

”– Har gått til han 
i 27 år - fått hjelp 
før og under 
graviditet - hjelp 
i overgangsalder 
- går der fortsatt. 
Dyktig, hyggelig 
og med humor.

(fra Legelisten.no2016)

Denne IVF-stasjonen (en av to) brukes til å utføre mikroinjeksjon. 
Her leter man frem egg som kommer fra operasjonsstuen og som oppbevares i et skap til 
tidspunktet for befruktning. Stasjonen brukes til mikroinjeksjon der spesialistene mener at 
sædcellen har for dårlig kvalitet til å befrukte egget selv, eller der spermiene er hentet fra 
testikkel eller bitestikkel. Her jobber embryologene mot skjerm istedenfor i mikroskop.

Stasjonen stenger 
Stasjonen har også et sporingssystem som er knyttet opp mot pasientsystemet og for hver 
pasient som kommer inn, lages koder som identifiserer paret entydig. Føres det inn en skål 
som tilhører et annet par, stenger stasjonen. Den er et viktig instrument for å dokumentere 
at rett pasient og rett embryo hører sammen, og i tillegg holde orden på alt som har vært i 
kontakt med celler og vev fra de blir donert til de blir distribuert og omvendt. 
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Årsaken til et såpass høyt antall behandlede 

pasienter i fjor var fordi sykehuset hadde 

et spesielt fokus på pasienter med alvorlige 

hodesmerter. – Vanligvis ligger tallet 

behandlede pasienter rundt 25 i året, forteller 

Sozaburo Hara, overlege på nevrokirurgen 

på St. Olavs hospital. Avdelingen dekker 

helseregion Midt-Norge; Møre og Romsdal, 

Nord- og Sør-Trøndelag, med mer enn 600.000 

innbyggere. Tidligere har avdelingen også 

behandlet pasienter med nevropatisk smerte fra 
andre deler av landet, men det er det slutt på nå.

Hver til sitt
Overlege Hara understreker at SCS ikke er 
standard smertebehandling og heller ikke et 

Stimulatorbehandling på St. Olavs hospital  
(Spinal Cord Stimulation)

PASIENTSELEKSJONEN HAR 
STOR BETYDNING 

I 2015 behandlet nevrokirurgene på St. Olavs om lag 40 pasienter med stimulatorbehandling, 
en smertebehandling med implanterte elektroder. Behandlingen har vært et tilbud til pasienter 
med kronisk nevropatisk smerte, siden 70-tallet.

Tekst og foto: Lottelise Folge

—Overlege Sozaburo Hara forteller at de har  meldt fra til avtalespesialister i Helse Sør-Øst at de ikke lenger kan henvise pasienter til Trondheim. – Vi vil gjerne at det skal være en mer jevn fordeling, slik at vi kan 
prioritere pasienter fra vår egen region, sier Hara.
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tilbud sykehusene er pålagt å ha. Han ønsker 
seg likevel at flere sykehus får et tilbud til denne 
spesielle pasientgruppen. Akkurat nå er det OUS 
og Stavanger i tillegg til St. Olavs som tilbyr 
både sentral og perifer smertebehandling ved å 
implantere elektroder. — I følge overlegen har 
de meldt fra blant annet til avtalespesialister 
i Helse Sør-Øst om at de ikke lenger kan 
henvise pasienter til Trondheim. – Vi vil 
gjerne at det skal være en mer jevn fordeling, 
slik at vi kan prioritere pasienter fra vår egen 
region. Det kan medføre nedprioritering 
av tilreisende – og det er ikke bra for noen, 
mener Hara. Dessuten er det ikke sjelden at 
det oppstår en svikt og pasienten må tas inn, 
da er det upraktisk å ha smertebehandlingen 
så langt unna. – Bare å organisere 
pasienttransport er mye styr, forklarer Hara. 

Ikke alle har ”trua”
Til tross for lang erfaring og mange 
”stjernepasienter”, som Hara kaller dem 
med svært god effekt av behandlingen, 
er det ikke alle i miljøet som har 
tro på stimulatorbehandling (Spinal 
Cord Stimulation). Men slik det er 
i dag får mer enn femti prosent av 
pasientene god hjelp over lang tid. 

– Vi opplever en viss skepsis, sier Hara, 
noe han blant annet tror bunner i at 
kolleger har sett en del dårlige resultater av 
behandlingen, noe han mener blant skyldes 

dårlig pasientseleksjon. Den er viktig også 
fordi SCS-behandlingen er særdeles kostbar- 
bare utstyret koster rundt 100.000 kroner.

Kort og langtidseffekt
Det er viktig å skille på kort- og langtidseffekt 
av behandlingen. Ved riktig seleksjon kan 
opptil 90 % av pasientene oppleve god effekt; 
det er gjerne ryggopererte som ikke har 
blitt bedre etter behandling – heller verre. 
Effekten synes imidlertid å avta over tid.

Pasienten får først tilbud om en midlertidig 
stimulator der de prøvestimuleres for å teste 
ut hvorvidt de egner seg for denne spesielle 
smertebehandlingen. Det legges inn en 
elektrode gjennom en epiduralnål i ryggen med 
en ledning gjennom huden. Den betjenes med 
fjernkontroll av pasienten og inneholder flere 
programmer. Det anbefales å ikke benytte seg 
av for sterke stimuli.– Og det skjer at pasienter 

med samme diagnose har helt forskjellig 
resultat av elektroden, sier Hara. Hvis pasienten 
viser seg å være egnet for behandlingen, blir 
ledningen fra elektroden lagt inn under huden 
og det hele styres via fjernkontroll som både 
pasienten og sykehuset har kontroll på.

Perifer stimulering
Denne stimuleringen gjøres etter samme 
prinsipp med bruk av elektroder- men her 
er det særlig stimulering av n.occipitalis og 
n.supraorbitalis, som er vanlig ved alvorlige 
tilfeller av eksempelvis migrene og Hortons 
hodepine der andre behandlinger er uten 
resultater. Dette er behandlingsmetode 
som etter hvert har fått større aksept og 
som brukes på lidelser som ikke har andre 
og bedre alternative behandlingstilbud. 
Forskjellen ligger i innsetting av elektroden 
som gjøres ved at den plasseres subkutant 
i nakken på tvers over nervene. 

Hvordan virker elektroden?
Normalt kjenner man smerte når det er fare. Smerte varsler slik at man 
kan reagere, men ved kroniske smerter blir feil signaler sendt fra nerven til 
hjernen. Hjernen tror at noe er galt, men tar feil (jfr. fantomsmerter).

Ved kroniske smerter kommer signaler fra den skadede nerven – feilaktig, 
men kontinuerlig. 

Lurer hjernen på nytt. 
Nerven har begrenset kapasitet til å overføre signaler, så hvis 
”gatecontrolteorien” stemmer, må det være slik at hvis man stimulerer nerven 
utenfra på en kontrollert måte, vil det ikke bli kapasitet til overs for kroniske 
smertesignaler. Et enkelt eksempel er når en brenner seg på en finger - det 
kan være smertefullt, men ved å stryke på hudområdet rundt, oppleves 
smerten mindre. Med andre ord ; når området stimuleres, blir det mindre 
plass for smertesignalene.

Ved anvendelse av elektroder bruker man nervens ulike egenskaper ved å ta 
i bruk en terapeutisk dose som ikke stimulerer alle nervene – bare en bestemt 
nerve.

Prisen er at pasienten kjenner denne stimuleringen, men det gjør ikke vondt 
– det blir en annen og mer tolerabel følelse. En type følelse som demper 
smerten.

Smerte er et biopsykososio-
kulturelt fenomen. Smertens 
intensitet står ikke i direkte 
forhold til patologien som 
ligger bak. Smerte må̊ 
utredes grundig medisinsk. 
I tillegg må̊ man kartlegge 
psykososiale og kulturelle 
faktorer som kan forsterke 
smerteopplevelsen eller bidra til 
at en smertetilstand blir kronisk.

KILDE: Legeforeningens Retningslinjer 
for smertelindring 2009



Det er ingen tvil om at behandlingstilbudet til 
pasienter med hudkreft i Norge kan bli lang 
bedre enn i dag, sier hudspesialist Malte Hübner 
i Moss. Han er bedt om å kommentere svarene 
til plastikkirurg og leder for Norsk forening for 
estetisk kirurgi, Bjørn E. Rosenberg på Hübners 
eget utspill i en tidligere utgave av Legekunsten 
(3-15 og 1-16) om hvem som skal behandle 
hvilke lidelser hos hudpasienter. Hübner mener 
at en av årsakene til at det er for lite kapasitet, 
er fordi faggruppene ikke jobber samlet. I 
tillegg savner han føringer fra fagmiljøet på 
hvordan pasientene burde håndteres. Han mener 
at særlig hudlegene, de siste tiårene har blitt 
for passive. – Dette har resultert i at faget vårt 
har blitt kannibalisert av andre grupper, mener 
Hübner. Han konstaterer at dette er spesielt for 
det norske hudmiljøet og at de på sett og vis har 
koblet seg fra den internasjonale utviklingen 
der ansvarsfordelingen er annerledes. 

Ikke tråkk i mitt bed
I dag er det hudlege, fastlege, plastikkirurger 
og ØNH-leger som i hovedsak tar seg av 
hudlidelser. I forrige utgave av Legekunsten 
sa Bjørn Rosenberg, etter å ha sett bilder av 
en rekke svært vellykkede inngrep utført på 
hudkreftpasienter av Malte Hübner, at han 
var imponert, men at Hübner måtte passe på 
at han ikke tråkket for langt ut over sin egen 
fagkompetanse. Malte Hübner på sin side, 
som har en omfattende hudkirurgisk utdanning 
fra flere land, vil svært gjerne ha mulighet til 

å bruke denne kompetansen – et ønske som 

ikke svekkes når han ser hvor stort behovet er. 

Rosenberg uttrykte en viss bekymring for denne 

aktiviteten og mente at man måtte være varsom 

slik at ikke hudleger gikk ut over sin kompetanse 

blant annet når det gjaldt kirurgiske inngrep. 

Litt mere sømløst mellom legene
Hübner er enig i at de fleste hudleger i dag ikke 

ønsker å bidra med mer avansert hudkirurgi, 

men sier samtidig at det foregår en sterk 

holdningsendring blant yngre hud- leger. – Men 

hvorfor skal løsningen være at plastikkirurgene 

skal ta seg av dette, spør han og fortsetter: Alle 

vil verne om faget sitt, men pasienten må være 

i fokus. I stedet for at spesialistene konkurrerer 

seg i mellom hadde det vært mye bedre om vi 

hadde samarbeidet. Hudspesialisten reagerer 

også på at Rosenberg i intervjuet sier at hudleger 

kan få slippe til. Det er slike holdninger som 

hemmer utviklingen i fagmiljøene, mener 

Hübner og synes ikke dette skal handle om 

hvorvidt plastikkirurgene mener det er greit at 

hudlegene tar seg av en del kirurgiske inngrep. 

Pasienten i fokus
– Vi må tenke på hvordan pasienten har det best 

mulig, og det krever samarbeid, understreker 

han igjen, og forslår at man etablerer mer 

avanserte kurstilbud i ulike kirurgiske 

spesialiteter. Dette vil kunne være en god 

kombinasjon med kursing av hudleger i enkle 

og moderat avanserte kirurgiske inngrep for å 

oppnå en bedre oppgavefordeling, mener han. 

Hverken hudleger eller plastikkirurger skal 

gjøre alt. Men når alle leger trekker sammen, 

økes kapasiteten for hudkreftbehandling og 

behandlingstilbudet kan dermed bli bedre 

med de midlene og den fagkunnskapen vi 

allerede har i dag, avslutter Malte Hübner.

FOR DÅRLIG TILBUD TIL 
HUDKREFTPASIENTER

Norge er et land med mye hudkreft og tilbudet om behandling er ikke tilstrekkelig. Men 
spørsmålet om hvem som bør behandle dem, er ikke mange hudleger opptatt av.

Tekst og foto: Lottelise Folge

– Det er ingen tvil om at behandlingstilbudet til pasienter med 
hudkreft i Norge kan bli langt bedre enn i dag, sier hudspesialist 
Malte Hübner.

” – Passiviteten 
fra hudlegene 
har resultert i at 
faget vårt har blitt 
kannibalisert av 
andre grupper.

(Malte Hübner)
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SMARTDRUGS FOR DUMMIES 
ELLER LEVDE LIV FOR CHRONIES?

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

Han er blant dem som argumenterer for at det 
er etisk akseptabelt å drepe spedbarn så lenge 
vi også tillater abort, og som seriøst mener at 
teknologien bør brukes til å forbedre menneskers 
intelligens og etikk, lage smartdrugs og gjerne 
forlenge menneskelivet her på jorden til minst 
det dobbelte. Slik jeg ser det kan John og andre 
transhumanister sammenliknes med kong 
Ødipus, antikkens mest tragiske sagnskikkelse. 
Den tragiske helten går til grunne på grunn 
av sine beste egenskaper. Og slik er det også 
med John og Co. De bruker sin hyperaktive 
intelligens til å pønske ut etiske slutninger som 
de fleste av oss finner forkastelige, eller rett og 
slett absurde. Det er vanskelig å finne logiske 
kortslutninger i deres argumentasjonsrekker. 

Må tale både til hjerne og hjerte 
Likevel havner de bestandig i et ekstremt 
mindretall når de kommer fram til en konklusjon. 
Det de så tragisk har oversett er at etikkens logikk 
er noe helt annet enn matematikkens logikk. 
I matematikken er 2+2 alltid 4, 5-3 er alltid 
2, ikke bare i Oslo og Mogadishu, men også i 
”Trumpland” og på steppene i Sør-Amerika. 
Etikkens logikk derimot er rikere og mer 
kompleks enn som så, fordi i etisk argumentasjon 
og bevisføring er det ikke bare våre kognitive 
evner som utfordres; også våre følelser vekkes, og 
da tenker jeg ikke bare på de fintfølende følelsene 
våre, men også på vår uuttalte ‘gutfeeling’ 

fra barndom og oppvekst. Transhumanistene 
har fullstendig oversett dette enkle faktum, 
at etikken ikke bare må tale til hjernen, men 
også til hjertet. Som den amerikanske filosofen 
Martha Nussbaum så treffende har formulert det: 
«Arguments must be of such a kind as to change 
the heart». I essayet «Transcending Humanity» 
gjenforteller hun en scene fra Homers episke verk.

Tar ikke avstand
«Odysseen». Odyssevs er i ferd med å ta avskjed 
med sin elskerinne, nymfen Kalypso, for å 
reise tilbake til og gjenforenes med sin elskede 
kone, Penelope. Hvorfor, undrer Kalypso, vil 
Odyssevs ofre den fullkomne kjærligheten 
hun kan garantere han i all evighet til fordel 
for et menneske som kommer til å eldes, miste 
skjønnheten og dø? Ja, som kommer til å bli 
mer og mer skjemmet av levd liv? Nussbaum 
tolker Odyssevs beslutning dit hen at han 
velger å være menneske. Jeg er tilbøyelig til 
å være enig med henne. For ville ikke livet 
bli et sant helvete hvis vi ikke kunne oppleve 
angst og usikkerhet, lengsel og begrensning, 
alderdom, svakhet og avhengighet. For meg 
er dette et helt grunnleggende motsvar til 
transhumanismens våte drømmer om det 
perfekte menneske. Men transhumanistenes 
kognitive herjinger og livsfjerne spekulasjoner 
er ikke noe jeg tar avstand fra. Tvert i mot. 
Hadde John Harris og Norges mest markante 
transhumanist, filosofen Ole Martin Moen, 
ikke eksistert, måtte vi ha diktet dem opp. 

Downs bør sorteres bort
Vi trenger rett og slett slike gærninger som 
provoserer med sin tekning. Det tvinger oss til 
å tenke gjennom viktige spørsmål. Hva er et 
menneske? Hva er det som gir mening i livet? 
Hva vil det si å være et godt menneske? Særlig 

det siste spørsmålet er det grunn til å utfordre 
transhumanistene på. La oss ta personer med 
Downs syndrom. Dette er mennesker som er 
spesielt snille og omsorgsfulle. Likevel fødes 
det færre og færre med dette syndrom i Norge, i 
Danmark er det nesten ingen. Eksemplet er ikke 
tilfeldig valgt, for Harris og Moen er blant dem 
som har hevdet at fostre med Downs bør sorteres 
bort. La oss kontrastere denne sårbare gruppen av 
arten homo sapiens med de særlig intelligente. 

De smarteste er verst?
Jeg har jobbet mye med forskningsfusk. De 
mest spektakulære formene for vitenskapelig 
uredelighet begås gjennomgående av veldig 
intelligente mennesker. De kjennetegnes av 
god evne til å tenke strategisk, og dermed til å 
se ekstra klart hva som vil gagne dem selv. Når 
man skal liste opp hvilke kvaliteter som kreves 
for å være et godt menneske, kommer imidlertid 
intelligens ganske enkelt langt ned på listen.

Til sist: Transhumanistenes våte drømmer er tuftet 
på en ekstremt naiv og overflatisk forståelse og 
lesing av vitenskap og teknologi. 13 år etter at det 
menneskelige DNA ble kartlagt for første gang 
har vi fått utrolig mye mer biologisk kunnskap. 
Men svært lite av den kunnskapen har til nå 
hatt noen praktisk nytte. Så kan man spørre, 
er det ikke bare et spørsmål om tid før den blir 
nyttig? Selv i vitenskapens verden tar det tid 
før kunnskapen kan omsettes til nyttige formål. 
Transhumanistenes fantasier er ikke inspirert 
av vitenskapelige fakta, men representerer et 
alkymistisk oppkok det er nærliggende å kalle 
«science faction». Og man må nesten være 
transhumanist for å tro at et slikt oppkok vil 
kunne resultere i gull. Så i valget mellom et 
liv ad modum smartdrugs og et gjennomlevd 
liv her på jorden, velger jeg meg april.

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

De siste årene har jeg brukt mye tid på å krangle med min gode venn og akademiske motstander 
John Harris, britisk bioetiker og transhumanist. 
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”– Efter annen 
verdenskrig 
var det slutt på 
kannibalismen, landet 
var fredsommelig 
og spisevanene 
drastisk endret.

MORD OG MYSTERIER PÅ 
PAPUA NEW GUINEA

Tekst: Einar Berle

Morderen stakk av med dagens gevinst – en 
pengesum tilsvarende 100 norske kroner. Da 
The Royal Australian College of Surgeons, 
kort tid efter dette bestialske mordet, skulle 
utpeke undervisningskandidaten for det 
årlige fortsettelseskurset for legestaben 
ved sykehuset i Port Moresby, Papua 
New Guinea (PNG), var det ingen av de 
foreslåtte kandidater som meldte seg. Posten 
som Visiting Lecturer, et i utgangspunktet 
attraktiv undervisningsengagement, ble 
utlyst flere ganger, men forble ubesatt. 

Erfaring med ”bushmedisin”
I samme tidsperiode jobbet jeg som leder 
for FROGS, Far Reach Obstetrics and 
Gynaecology, en klinisk virksomhet som 
blant annet bestod i flyturer til øde beliggende 
sykestuer i nordre del av Queensland, 
Australia. Det var en ikke hverdagslig, men 
svært eksotisk medisinsk praksis, med kliniske 
og luftfartsrelaterte utfordringer. Eftersom 
jeg, med tiden, hadde fått en viss erfaring 
med australsk ”bushmedisin”, og dessuten, 
i forbindelse med et av disse oppdragene, 
fysisk og ikke minst psykisk, hadde overlevd 

et ”nesten” flyhavari, mente en kollega, gift 
med sjefen for kvinneklinikken i Port Moresby, 
at jeg kanskje kunne egne meg som kandidat 
til: Lecturer of the Year ved The University 
Hospital of Port Moresby, i Papua New Guinea. 

Blod i gatene
Det hadde ikke skortet på advarsler. Beboerne 
på øyriket, hadde i sin tid vært, ja de kunne 
kanskje fortsatt være, kannibaler, dessuten 
var mordraten forskrekkelig høy. Efter flere 
sesonger på Fiji, var det kannibalske mindre 
skremmende. Fijianerne hadde hatt mennesker 

Den australske piloten skulle bare ta ut et lite beløp fra AMT-maskinen i landsbyen nord i 
landet. Efter at maskinen hadde spyttet ut 20 Kina, Papua New Guineas lokale valuta, ble 
flyveren knivstukket i ryggen og forblødde på stedet. 

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. 

Sykehuset i Goroka var moderne sett utenfra, men ikke veldig moderne innenfra, her manglet det meste. Sykehuset fungerte som en ” Walk 
in Clinic”, virkelig walk inn, eftersom flere av pasientene hadde gått i flere dager for å nå frem til landsdelens eneste medisinske fasilitet.
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på menyen over lang tid, og skulle sågar, 
efter sigende, ha servet lettstekte japanere 
under kampene på Guadalcanal. Efter annen 
verdenskrig var det slutt på kannibalismen, 
landet var fredsommelig, spisevanene drastisk 
endret. Var jeg kommet uspist fra Fiji, ville 
overgangen til PNG være lett kost. Det var 
mer å frykte på tyveri- og mordfronten.

Jeg ble innlosjert hos sykehussjefen selv, 
med egen seksjon i en praktfull bungalow; 
åpent hus, så og si uten vegger, med utsikt 
mot nedenforliggende regnskog. Efter 
High Tea, foreslo sjefen en post prandial 
spasertur; ikke lang og med planlagt retur 
i god tid før solnedgang, for på den måten 
å unngå nattens potensielle røverpakk. 
Klokke, penger og kamera var forsvarlig 
nedlåst i sjefens monstrøse pengeskap. I sval 
eftermiddagsbris, bega vi oss ut på en magisk 
aftentur; blomster og vekster i prangende 
farver og former, luften krydret av ukjente, 
eksotiske dufter. Det var ikke mange ute 
på tur. De få som var ute, skygget, til min 
forbauselse, unna ved vår tilsynekomst; tegn 
på fraværende mord- / tyveriintensjoner? 
Alt var eksotisk idyll, inntil jeg ble 
oppmerksom på en svær blodflekk på veien. 

Mord i nabolaget ! 
Skjønt hverken lik eller slepespor fra myrdet 
aftenvandrer var å skue. Min kollega hadde 
øyensynlig ikke observert noe unormalt, og 
fortsatte ufortrødent videre. Jeg spurte allikevel 
om vi ikke kunne snu, vende nesen hjemover, 

var litt omtåket efter flyreisen. I øket tempo 
og med puls langt over hvilefrekvens, småløp 
jeg tilbake til bungalowen. Min kollega fulgte, 
men i litt mer sedat tempo. Vel fremme ønsket 
han en mer utførlig forklaring på mitt hastige 
returønske. Det var blodet! Blodet i veien, 
en svær pøl! Hadde han ikke sett det? Med 
lett overbærende ironi, kunne han berolige 
den engstelige, nyankomne Lecturer med at: 
”Det var ikke blod, men betelnøtt farvede 
spyttklyser”. De innfødte elsker å tygge 
betelnøtter, som farver spytt og bespyttede 
omgivelser blodlignende rødt. Hele byen er, 
som du vil se, misfarvet av betelnøttspytt. 

Til fjellandsbyen
Efter at frykten for å bli slått ned på åpen gaten 
var mildnet og gatens blodrøde betelnøttklyser 
ufarliggjort, var jeg klar for oppholdets 
program. For å få litt variasjon skulle jeg den 
første uken være klinisk observatør i Goroka, 
en landsby i nordre del av New Guinea, slik at 
jeg kunne bli kjent med lokal landsbymedisin, 
dessuten være gjest og litt turist. Avsted 
med Air Niugini, over tropeskog og spredte 
landsbyer, til nordre del av PNG. Fra luften 
var det bare regnskog å se, landsbyene var 

skjult av dypgrønt bladverk, med spredte 
røksøyler som eneste vitner om bosetning. 
Efter innlogering på byens hotell, var det tid 
for bytur. Goroka er en oversiktlig landsby, 
beliggende i en trefri ”regnskogsoase” og har 
allehånde fasiliteter som kirke, bibliotek og 
ikke minst sykehus. Dette var moderne sett 
utenfra, men ikke veldig moderne innenfra. Her 
manglet det meste. Sykehuset fungerte som en 

”Walk in Clinic”, virkelig walk inn, eftersom 
flere av pasientene hadde gått i flere dager for 
å nå frem til landsdelens eneste medisinske 
fasilitet. Landsbyene lå spredt, og ulike 
stammer hadde helt forskjellig sprog og kultur. 
Veiene var få og oftest kun farbare til fots. 

Den første uken skulle jeg være klinisk observatør i Goroka, en 
landsby i nordre del av New Guinea, slik at jeg kunne bli kjent med 
lokal landsbymedisin, dessuten være gjest og litt turist. Avsted med 
Air Niugini, over tropeskog og spredte landsbyer, til nordre del av 
Papua New-Guinea ”Sykdomspanoramaet 

var alvorlig, med 
monstrøse cyster og 
myomer, og cancer 
i terminalstadier.

Landsbyene lå spredt, og ulike stammer hadde helt forskjellig sprog og kultur. Veiene var få og oftest kun farbare til fots. 
Sykdomspanoramaet var alvorlig. Ingen tidlige kasus, derimot monstrøse cyster og myomer, og cancer i terminalstadier.
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Med maven i trillebør
Sykdomspanoramaet var alvorlig. Ingen tidlige 
kasus, derimot monstrøse cyster og myomer, og 
cancer i terminalstadier. Man kom derfor langt 
med sundt, klinisk vett, sofistikert diagnostikk 
var sjelden påkrevet. På terapisiden var det 
som regel lite man kunne gjøre, og man måtte 
klare seg med det man hadde for hånden. 
Suturmaterialet, for eksempel, forelå i ulike 
utgaver; til en operasjon ble det anvendt flere 
ulike trådtyper, alt efter hva man hadde for 
hånden, litt silke her, litt catgut der. Doble 
hansker, for å unngå blodsmitte. Også disse i 
gjenbruksfasen, kokt til seighet; å lirke dem 
på var som å dyppe hendene i flytende gummi. 
Katetre og i.v. slanger, ja selv utstyr som hos 
oss er engangsmateriale, ble rengjort og brukt 
om igjen. Sjefen for avdelingen mente, efter 
en kort omvisning, at siden vi nu var på besøk, 
kunne vi like godt gjøre nytte for oss, ta oss av 
damen som nettopp var ankommet, med maven 
i trillebør; en monstrøs ovarialtumor. Efter å ha 
snarkokt et ytterst sparsomt instrumentutvalg, 
fikk vi fjernet tumor. Pasienten var forsvunnet 
neste dag, tumorfri. Trillebøren stod igjen. 
Vi dro også av gårde, med firehjulstrukken 
Toyota, på en tre timers bushrally, for å besøke 
Gorakas satelittsykehus i regnskogen. 

Det stjålne sykehus
Provinsens sykestue lå, som andre 
sykehusbygg på øyriket, regnskoglig til, 
omgitt av bugnende flora og markert med 
”Haus Sik”. Vår delegasjon, bestod av 
undertegnede, en kollega, og to sykepleiersker. 
Vi var ikke veldig forventningsfulle, men 

stusset litt over mangel på velkomstkomite; 
det var tross alt en delegasjon fra 
”fylkessykehuset” som kom på besøk. 
Sykestuens dør var på gløtt, vi entret, men 
det var ingen å se. Efter noen tids avventning, 

besluttet vi å ”gjennomgå” det tilsynelatende 
forlatte hospital. Vi trålet øde korridorer, 
ropte litt ”hello” her og der. Men ingen 
svar, ei heller noen å se. I noe som så ut til 
å være et apotek, var hyllene tomme, bare 
en ensom pose med Ringer lå igjen. Det 
som lot til å være en sengepost, bugnet av 
senger. De var imidlertid tomme og uten 
madrasser – pasienter var ingensteds å se. 
Operasjonsstuen manglet instrumenter og 
undersøkelsesrommene var tomme. Merkelig 
nok stod istykkerslåtte blodtrykksapparater, 
kvikksølvmanometere igjen. I noe som 
antagelig hadde vært et venterom, satt en 
kvinne, kledd i farverikt kostyme. Hun kunne 
berette at hun var ”nurse”. Men de andre da? 

Nei, de var flyktet, efter at sykehuset for et par 
dager siden var blitt røvet. Virkelig røvet: Alt 
var vekk, madrasser, sengetøy, instrumenter. 
Kun enkelte senger stod igjen. Fra de ødelagte, 
efterlatte blodtrykksapparatene, viste det seg 

at kvikksølvet var fjernet. Det var angivelig 
penger å tjene på det halvflytende metallet, det 
inngikk i gullutvinning. Det kunne dessuten 
tjene som leketøy for små barn (sic). 

Litt gjenglemt Ringer
Efter å ha trøstet den forlatte, sykehusfrarøvede 
sykepleiersken, var det tid for retur til 
hovedbasen, men idet vi vendte ”Det stjålne 
sykehus” ryggen, svingte en gammel, 
slitt Toyota truck opp foran inngangen. 
På lasteplanet lå en medtatt kvinne i 
blodgjennomtrukne klær. På pidgin English 
fikk vi forklart at damen hadde blødd 
mye, veldig mye, kanskje fra underlivet? 
Hun virket medtatt. Medisinsk bistand var 
uaktuelt, eftersom sykehuset var røvertømt. 
Vi husket imidlertid den gjenglemte posen 
med Ringer. Den ble koblet til et gjenglemt 
infusjonssett. Vår sjåfør kvistet raskt et lite 
tre, slik at trestammen kunne tjene som 
stativ for infusjonen. Uten mulighet for 
annen behandling, ble den blødende pasient 
sendt på lasteplan til Goroka, en tre timers 
tur på gruslagt vei. Vi ankom samtidig. Rett 
til operasjonsstuen med lastebilspasienten. 
Midtrimester abort. Hurtig revisio. 

”Vi kunne like godt gjøre nytte for oss og ta 
oss av damen som nettopp var ankommet med 
maven i trillebør; en monstrøs ovarialtumor.

Katetre og i.v. slanger, ja selv utstyr som hos oss er 
engangsmateriale, ble rengjort og brukt om igjen.

Sykehuset var virkelig blitt røvet. Alt var vekk, madrasser, sengetøy, 
instrumenter. Kun enkelte senger stod igjen. Fra de ødelagte, 
efterlatte blodtrykksapparatene, viste det seg at kvikksølvet 
var fjernet. Det var angivelig penger å tjene på det halvflytende 
metallet, det inngikk i gullutvinning.
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Null-blod i mengder. Pasienten overlevde 
og kunne dagen efter fraktes tilbake til 
sin landsby, i trillebør. Selv ble jeg fraktet 
med en DeHavilland til Port Moresby.

Port Moresby University Hospital  
Sykehuset i Port Moresby var landets største 
og hadde status som Universitetsklinikk. 
Velutrustet i forhold til Goroka, med et 
vell av pasienter. Fødepoliklinikkens 
ventende klientell okkuperte enn hel 
bygning, med satellittgrupper på plenen 
i sykehusets parkanlegg. Fødestuene 
var arrangert efter engelsk modell, med 
ventestuer til slutten av fødselens første 

stadium. Når cervix var ”utslettet”, inn 
på egen fødestue, med utstyr til allehånde 
operative forløsninger. Utover regulære 
fødsler, strømmet det inn forsømte tverrleier, 
ihjelblødde placenta praevia, hydrocephalus 
som årsak til langsom fremgang og 
ikke minst, fulminante eklampsier. 

På gynsiden var det ingen ”early cases”. 
Alt var langtkomment. Hyppig forekomst 
av cervix og vulvacancer, alle i avanserte 
stadier. Således få operative kasus, men 
mye palliasjon, oftest med enkle midler 
– det var mangel på sterke analgetika. 

Et stort skilt på veggen advarte mot 
røking og bruk av Betelnøtter. Det jeg ved 
ankomsten trodde var en blodpøl på veien, 
var altså betelnøttfarvede spyttklyser. Så, 
efter å ha overlevet potensielt mord på antatt 
blodtilsølt gate, samt ikke havnet i sekken 
til sykehusrøverne, kunne jeg, avslappet 
og beroliget, endelig ta fatt på det som var 
hovedformålet med reisen, engasjementet 
som: Visiting Lecturer in Gynaecology and 
Obstetrics i Port Moresby på New Guinea.

Uten mulighet for annen behandling, ble den blødende pasienten sendt på lasteplan til Goroka, en tre timers tur på gruslagt vei. Vi ankom 
samtidig. Det bar rett til operasjonsstuen med lastebilpasienten.

Sykehuset i Port Moresby var landets største og hadde status som 
Universitetsklinikk. Velutrustet i forhold til Goroka, med et vell av 
pasienter. Fødepoliklinikkens ventende klientell okkuperte enn hel 
bygning, med satellittgrupper på plenen i sykehusets parkanlegg.

Artikkelforfatter Einar Berle som Visiting Lecturer in Gynaecology 
and Obstetrics i Port Moresby på New Guinea.
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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

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

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

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

ØRE-NESE-HALS
Agro Øre-Nese-Hals
Klinikk ISO-sertifisert
Sverre Dølvik
Bankveien 1, 1383 Asker
T: 66 75 21 21 F: 66 75 21 20
www.agro-online.no

EasyMed data
Kåre Lund-Iversen
Pilestredet Park 31, 0176 Oslo.
T: 22 20 16 22 F: 22 36 06 48

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

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

ØYELEGER
Argus Øyeklinikk
Øyelege Willy Pettersen
Akersgaten 35, 0158 Oslo
T: 22 00 59 50 F: 22 00 59 51
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: 55 21 05 00 F: 55 21 05 01

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

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

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

Lørenskog Øyeklinikk
Skårersletta 18,
1473 Lørenskog
T: 63 89 07 90

Nidaros Øyeklinikk
Harald Guldsten, Susanne Lindqvist
og Lars Ingvald Johnsen
Nordregt. 5, 7011 Trondheim
T: 73 92 40 90 F: 73 92 40 99

Oslo Øyelegesenter
Sørkedalsv. 10A, 0369 Oslo
T: 22 93 12 60 F: 22 93 12 70
post@oyelege.no
www.oyelege.no

Øyelege Tom Skau
Sjøgt. 21
8000 Bodø
T:75 52 46 50

Øyelege Vibeke Wankel
Kamboveien 1, 1538 Moss
T: 69 25 98 00
v.wankel@online.no-www.wankel.no

Øyelege Herdis Garborg
Kirsten Brynes veg 7
4344 Bryne
T: 51 48 53 40

Øyelege Vidar Gustavsen
Kolbotnveien 33
1410 Kolbotn
T: 66 80 62 68

SPESIALISTPRAKSIS

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




