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Det er enighet blant helsepolitikerne våre om behovet 
for en økning av antallet avtalespesialister i Norge. 

Riktignok var det under Jonas Gahr Støres korte tid i HOD 

tendenser til tvil når det gjaldt denne delen av helsetilbudet, 

men uttalelsene som falt den gang virket mer som uttrykk 

for begrenset kjennskap til sektoren eller som et utslag 

av allmenn inngrodd skepsis til et organisering av et 

helsevesen som ikke er forankret i sykehusene. Gjennom 

flere stortingsperioder har helseministere jevnt over vært 

enige om at en økning av antall avtalespesialist-hjemler 

er et svært effektivt tiltak for å få ned helsekøene. 

Både borgerlig og rød-grønn side av politikken har 
vært enige på dette punktet. Så sent som i et intervju 

med Dagens Medisin 25 august i år, under tittelen ”Slik 

vil AP løse ventelistekaoset” foreslår partiets helsepolitiske 

talsperson, Torgeir Micaelsen,  at det skal etableres 

”flere midlertidige og faste hjemler i samarbeid med 

sykehusene for å korte ned ventetiden til poliklinikkene”.

Høyres medlem i helsekomiteen, Tone Trøen, kaller 
forslaget for Micaelsen ”resirkulert” og det er vanskelig 

å ikke gi henne medhold i det. Helseministre har kommet 

og gått, men antall hjemler har stått på stedet hvil. I 2013 

sa for eksempel daværende helseminister Anne-Grete 

Strøm-Erichsen i Stortinget at: ”Avtalespesialistene er viktige 

bidragsytere i den desentraliserte spesialisthelsetjenesten 

og bidrar til økt tilgjengelighet til tjenestene. Regionene 

vil framover stå friere til å vurdere om nye legestillinger 

skal opprettes i sykehusene eller som avtalespesialist. 

Helse Sør-Øst har informert meg om at de nylig har 

etablert en arbeidsgruppe som skal lage en handlingsplan 

for organisering, utvikling og lokalisering av tilbudene 

fra avtalespesialistene i helseregionen. ”

Men lite skjedde. Året etter fant Riksrevisjonen til og med 
grunnlag for å refse helseregionene for ikke å satse mer 

på avtalespesialistene: ”Private lege- og psykologspesialister 

(avtalespesialister) utgjør en betydelig del av tilbudet i 

den polikliniske spesialisthelsetjenesten. Tilgangen til 

avtalespesialister bidrar ikke gjennomgående til et geografisk 

likeverdig tilbud av polikliniske spesialisthelsetjenester. 

De regionale helseforetakene omdisponerer sjelden 

ledige hjemler til andre fagfelt og/eller andre geografiske 

områder, og utnytter derfor ikke sitt handlingsrom til å 

sikre samsvar mellom plassering av avtalespesialistenes 

hjemler og behovet for polikliniske spesialisthelsetjenester. 

Men det er ikke bare helsepolitikerne som er 
maktesløse. I sitt foredrag til avtalespesialistene på 

administrasjonskurset i august, sa en av landets mest erfarne 

helsebyråkrater, Øystein Sand fra HOD, at han stadig vekk 

hadde spurt “beslutningstakere i RHF-systemet” om hvorfor 

de ikke bruker avtalespesialistene mer. Han hadde ikke fått 

noe godt svar, slo han fast, men antydet at svaret kunne være 

at regionene var ”usikre på hva de får igjen” hvis de eventuelt 

skulle ”putte penger inn i ” flere hjemler. Det er ganske utrolig 

at departementet kan leve med en slik holdning når signalene 

fra det politiske nivået er så klare. For selvsagt vet regionene 

hva de får igjen – mindre helsekøer – selv om sykehusene vil 

måtte leve med en mer begrenset økning i antall stillinger. 

Nåværende helse- og omsorgsminister gjorde det til en 
fanesak å øke antallet avtalespesialist-hjemler, men 

så langt er det lite som tyder på at han vil lykkes. Etter tre 

år i statsrådsstolen har han ikke kommet noen vei. For 

første gang var også en økning i antall hjemler et punkt i 

en regjeringserklæring. Dette burde således ha festet seg 

under hjernebarken både hos styrene i helseforetakene 

og blant de departementsansatte. I stedet har vår største 

helseregion frosset antallet hjemler – under dekke av at det 

nok en gang skal kartlegges behovet for avtalespesialistene 

sett opp mot sykehustilbudet. Dette er en kartlegging 

som allerede foreligger. Etter Sands innlegg må det være 

grunnlag for å spørre om det i realiteten er embetsverket som 

er bremsen i denne saken. Når seniorrådgiveren henviser 

til muligheten for et regjeringsskifte neste år, synes det i alle 

fall svært så passivt og neppe i stil med statsrådens uttalte 

ønsker. Når ”skyggeminister” Micaelsen i tillegg også vil ha 

flere hjemler, virker det unektelig pussig, på grensen til det 

arrogante å ta slike forbehold. 

Uansett røper tafattheten 
blant politikerne en 

mangel på politisk styring 

innen helsesektoren som det 

er vanskelig å se at landet 

kan være tjent med. 

Hvem bestemmer i Helse-Norge?

Lottelise Folge
Ansvarlig redaktør

De fleste leger som tester barn nøyer seg 
med å utføre prikktest eller blodprøver. 
Dette gjelder spesialister både i og utenfor 
sykehus. I følge pediater og allergolog Bente 
Kvenshagen ble det i 2015 foretatt 296 
matvareprovokasjoner på takst 177k hos 
avtalespesialister (Helfo 2015). Kvenshagen 
sto selv for 160 av disse. Barnelegen har selv 
kontaktet barneavdelinger på 14 sykehus og 
bedt om antall utførte matprovokasjoner i 2015 
. Resultatet av rundspørringen var til sammen 
203 provokasjoner (se egen oversikt) i tillegg 
kommer Oslo universitetssykehus som tror de 
har utført 400 uten at de direkte kan dokumentere 
det. Dette skulle gi et samlet tall på om lag 899 
matprovokasjoner utført på barn på sykehus og 
hos avtalespesialist. – Jeg vil karakterisere det 
diagnostiske apparatet som nærmest katastrofalt, 
kommenterer Bente Kvenshagen, som også 
har sin doktorgrad på matallergi hos barn. 

Alt for få blir ”provosert”
Av de om lag 60000 barna som fødes årlig 
i Norge regner man med at minimum 3000 
har matallergi i henhold til forekomst . – Og 
når de først har en allergi – følger det gjerne 
flere med, sier Kvenshagen. Hvis hvert barn 

Mangelfulle undersøkelser

50 PROSENT AV BARN  
MED MATALLERGI KAN VÆRE 

FEILDIAGNOSTISERT 
Altfor få leger tester barn med matprovokasjon og nøyer seg med prikktest og blodprøver. 
Flere studier viser at 50 % av disse prøvesvarene mangler rot i virkeligheten. I dag regner man 
med at cirka 5-8 prosent av norske barn har matallergi. 

Tekst og foto: Lottelise Folge

– Melkeallergi går gjerne over ved to-årsalder og eggeallergi ved 2-5 årsalder, sier pediater og spesialist i allergologi Bente Kvenshagen.
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har to allergier betyr det minimum 6000 
tester. – Samtidig vet man at halvparten 
av barna har falske positive tester,
men de må også testes og da blir antallet 
tester så høyt som 12000, forklarer pediateren. 
Da er det ikke vanskelig å konkludere 
med at rundt 900 provokasjoner samlet 
på landsbasis blir forsvinnende lite. 

Falsk alarm
Når legene får svar på blodprøvene som 
viser forhøyet Ige på de vanligste matvarer 
som melk, egg, hvete og gjerne også soya og 
nøtter – blir konklusjonen gjerne at barnet er 
allergisk mot alt dette, med de konsekvensene 
det får. – Da er viktig å vite at 50 % av testene 
er falsk-positive, understreker Kvenshagen. 
Forhøyet Ige betyr nemlig ikke nødvendigvis 
at barnet er allergisk. – Av en eller annen grunn 
som vi ennå ikke vet nok om, klarer kroppen 
å dempe reaksjonen til tross for utslaget på 
blodprøven. Dermed får man heller ingen 
klinisk reaksjon hos barnet, forklarer hun. Dette 
gjelder all allergi. – Immunforsvaret slår til og 
holder kroppen i sjakk, forklarer Kvenshagen.

En bjørnetjeneste
– Like viktig som at man tar bort store deler av 
barnets kosthold, er de sosiale konsekvensene 
av å være allergiker, sier pediateren alvorlig. 
Disse barna lærer fort at de er annerledes – de 
må alltid spørre hvis de skal til venner, de må 
spesialbehandles i bursdagsselskaper og sitter 
gjerne ved eget bord i barnehagen. – Dette er 
konsekvenser som kan være helt unødvendige, 
mener spesialisten. Noen kan ikke, eller 
tør ikke, gå bort fordi de er allergiske mot 

nøtter. I virkeligheten kan dette være feil for 
halvparten av disse barna. Kvenshagen har 
gjort det til en regel å teste barna for flere 
typer nøtter fordi man ikke nødvendigvis er 
allergisk for alle. – Dessuten er unødvendig 
allergikost også en sterk fordyrende faktor 
i husholdningen, sier allergologen.

Allergi årsak til eksem?
Ofte oppfattes matallergi som årsak til eksem. 
– I de fleste tilfeller er det ikke korrekt, sier 
Kvenshagen. De aller fleste barn med eksem 
har atopisk eksem, selv om andre typer kan 
forekomme (for eksempel seboreisk eksem). 
Atopisk eksem er en hudsykdom, der det 
i noen tilfeller vil være en forverrelse ved 
inntak av visse typer matvarer, men korrekt 
hudbehandling er det aller viktigste for å få 
normalisert hud , understreker Kvenshagen 
– Kan ikke allergi forårsake hudsykdommer? – Jo 
det kan de, men i de fleste tilfeller er det omvendt 
– at det primært er en hudsykdom der man kan ha 
sekundærallergier. Dårlig hud, som ved eksem, 
kan være inngangsport for allergifremkallende 
stoffer (allergener), og gi allergiutvikling. Hos 
barn med vanskelig eksem og forhøyet IgE mot 
matvarer, vil det allikevel være aktuelt å kutte 
ut matvarer med forhøyet IgE fra kosten en 
periode, samtidig med god eksembehandling, 
fordi selv en sekundær allergi vil kunne påvirke 
eksemet negativt. Men å kutte matvarer fra 
kosten alene vil som oftest ikke gi normal hud. 

Der blodprøvene slår ut og barnet har eksem, er 
det ikke unaturlig at resultatet samlet sett gjør 
at man fjerner de aktuelle matvarene fra barnets 
kosthold. I noen tilfeller blir barnet bedre – 
men ikke sjelden ser man at det er placebo og 
at eksemen kommer tilbake etter en stund. 

Allergi versus intoleranse
Hva som kan betegnes som matallergi og 
hva som er matintoleranse er en vanskelig 
distinksjon. – De Ige- medierte matallergiene 
der man tar prikktest og blodprøve er det 50 
prosent sjanse for at du treffer, men det er 
99 prosent sannsynlig at du ikke har noen 

av den typen matallergi hvis disse testene er 
negative. Men dette er ikke den eneste måten 
å reagere allergisk på. – Man kan i tillegg ha 
det som heter cellemediert allergi og der finnes 
det per dag ingen tester, sier Kvenshagen.

En laktoseintoleranse er en matintoleranse 
og såkalte histaminreaksjoner, det vil si 
eksempelvis dem som får rødt utslett av 
ketchup eller citrusfrukter, har også en 
matintoleranse. – Utover disse få eksemplene, 
vet vi klinisk ikke forskjellen på matvareallergi 
av cellemediert type og matintoleranser. 
Her blir man nødt til å prøve og feile ved å 
ta bort og re-introdusere matvarer, forklarer 
hun. Barnelegen understreker at det viktigste 
er at man gjør en ordentlig jobb for å finne 
ut hva kosten bør bestå i som kan bidra til 

BENTE 
KVENSHAGEN
• Ferdig utdannet medisiner i Trondheim 

1983
• Turnus i Volda og på Sunndalsøra 
• Spesialistutdanning i pediatri 

Sykehuset 
• Østfold og Rikshospitalet ferdig 1994 
• Ph.d. i Food allergy in children – 

symptoms, diagnosis, relation to mode 
of delivery and to atopic dermatitis 
(2009)

• Spesialutdanning i allergologi 2015
• Avtalespesialist på Best Helse og 20 % 

forskerstilling på Sykehuset Østfold

DE VANLIGSTE SYMPTOMENE PÅ 

MATALLERGI: 
- elveblest, annet utslett eller eksem 
- kvalme og oppkast 
- magesmerter, diaré eller forstoppelse 
- kløe og irritasjon i munnen, hovne 

lepper, hovent ansikt og/eller hevelser  
i halsen

- Hoste og/eller pustebesvær 

at barnet vokser normalt, ikke har vondt 

i magen eller konsentrasjonsproblemer. 

– Kroppen må også fungere i forhold 

til fysisk aktivitet, legger hun til. 

Viktig med god timing
Bente Kvenshagen, som jobber i avtalepraksis 

på Best Helse i Oslo og har en 20 % 

forskerstilling på Sykehuset Østfold, sier 
hun er opptatt av å finne det rette tidspunktet 
for å re-introdusere matvarer slik at barna 
ikke blir gående på eliminasjonskost 
lenger enn nødvendig. Det betinger jevnlig 
kontroll, – og det er ikke slik at blodprøvene 
må være i null før man re-introduserer 
matvarer, understreker hun, da har du holdt 

dem for lenge på eliminasjonskost. Gjør 
det gjerne så fort prøvene har begynt å 
gå nedover, er hennes råd. Hun er i gang 
med en kvalitetssikringsundersøkelse / 
studie nå i høst i samarbeid med kollegaer. 
Pediateren og allergologen ønsker å 
få et tall på positive kontra negative 
kostprovokasjoner ut i fra påvist forhøyet IgE 
(sensibilisering), i tillegg til å dokumentere at 
kostprovokasjoner kan gjøres uten stor risiko 
for alvorlige reaksjoner som anafylaksi. 

”Rødt utslett av ketchup eller sitrusfrukter 
– det er også en matintoleranse

(B. Kvenshagen).

Antall matprovokasjoner 
utført av avtalespesialister og 
i 14 utvalgte sykehus i 2015:

Lillehammer 14, 
Arendal 4 
Kristiansand 0 
Sykehuset Østfold 0 
Elverum 6 
Ålesund ca 13 
St. Olav 12, 
A-hus 0 
Drammen 0 
Bodø 21 
Sykehuset i Vestfold 1 
Bergen 83
Stavanger 49
Oslo universitetssykehus (OUS) 
«tror det er rundt 400» 

Kilder:
1. Accuracy of specific IgE antibody 

assays for diagnosis of cow’s milk 
allergy. Ahlstedt S, Holmquist I, 
Kober A, Perborn H. Ann Allergy 
Asthma Immunol. 2002 Dec;89(6 
Suppl 1):21-5. Review.

2. Understanding the usefulness of 
specific IgE blood tests in allergy. 
Ahlstedt S. Clin Exp Allergy. 
2002 Jan;32(1):11-6. Review.

– Blant spesialister i det internasjonale 
fagmiljøet er det bred enighet om at 
man kun i enkeltstående tilfeller kan stille 
matallergidiagnose uten å gjennomføre 
matprovokasjoner, forteller Kvenshagen. 
Hun var nylig på ESPGHAN (The European 
Society for Paediatric Gastroenterology 
Hepatology and Nutrition), der dette 
var et av de mest diskuterte temaene på 
kongressen.
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Professor Sverre Karmhus Steinsvåg er enig i Bente Kvenshagens påstander om at det 
utføres for få matprovokasjoner.

PROFESSOR: 
SKYLDES MANGEL PÅ KUNNSKAP 

Han mener årsaken til at det utføres 

så få provokasjoner skyldes mangel 

på kunnskap, men også mangel 

på standardiserte retningslinjer og 

standardiserte ekstrakter for å gjøre dette.

– Hvorfor tror du det er blitt nærmest 

«populært» å ha barn som er matallergikere? 

Det er mye fokus på sykdom som en 

forklaring på hvorfor enkelte elever 

ikke oppnår tilfredsstillende resultater/ 

fungerer som forventet. Allergier er en av 

disse sykdommene. Mangelfull kunnskap 

hos leger og mangelfulle diagnostiske 

kriterier har gitt mange en feil diagnose 

å henge manglende funksjon på. Det er 

et stort problem, mener professoren. 

 

Positiv test er ikke 
nødvendigvis ”negativt”
– Hvordan skal man klare å “skille klinten fra 

hveten» virkelige allergikere fra «wannabes”? 

Det handler å tolke allergitester riktig. Selv 

om allergitesten er positiv har ikke et individ 

allergi før det har typiske symptomer. Det 

er her vi bommer. En positiv allergitest 

er ikke det samme som å ha allergi.

–Er det manglende kunnskap eller 

manglende kapasitet som gjør at leger 

nøyer seg med prikktest og blodprøve 

og dropper matprovokasjoner?

Hvordan ville den ideelle 

løsningen være mener du?

– Ideelt burde alle leger vite mere 

om dette som om alt annet. Men 

det er et uløselig dilemma.

Der det er tvil bør fastleger henvise til 

eksperter som kan utføre provokasjoner 

uten at de på forhånd pålegger 

eliminasjonsdietter eller lignende.

– Der det er tvil bør fastleger henvise til eksperter som kan utføre provokasjoner uten at de på forhånd pålegger eliminasjonsdietter eller 
lignende, sier professor Sverre Karmhus Steinsvåg.

Noen avtalespesialister legger sin 
administrasjonsdag til fredager, tar fri og 
administrerer fra hytta eller andre steder. Dette 
har Helse Sør-Øst sett seg lei på og vil ha pålegg 
om at alle avtalespesialister som stenger kontoret 
for administrasjon skal være tilstede på kontoret 
denne dagen selv om de ikke har pasienter. 
HSØ mener at enkelte avtalespesialister tar 
fri og drar på hytta på ukens siste arbeidsdag. 
I høst skal Legeforeningen og HSØ møtes til 
samtaler etter initiativ fra Helse Sør-Øst. 

Ingenting i rammeavtalen
I rammeavtalen står det ingenting om hvordan, 
hvor eller når administrasjonen av kontoret 
skal foregå. Det er derimot spesifisert at 
arbeidsuken for avtalespesialister er 37,5 
timer per uke og at administrasjon av kontoret 
skal skje som en del av denne arbeidstiden.
Til nå har mange av avtalespesialistene hatt 
individuelle avtaler. I mange av disse avtalene 
er det ikke spesifisert hvor mange timer som 
skal avsettes til klinisk arbeid og hvor mye 
som skal være administrasjon. Heller ikke at 
man nødvendigvis må være på kontoret den 
dagen man har administrasjonsarbeid, men 
at kontoret eksempelvis skal være betjent 
med åpent sentralbord. For mange har det 
vært ensbetydende med å ta en dag kun til 
administrasjon uten krav om å være tilstede på 
kontoret – og for en del har dette betydd fredag. 

Enkelte avtalespesialister tar ”fri” administrasjonsdagen, stenger kontoret og drar på hytta. 
Dette vil HSØ ha en slutt på. 

AVTALESPESIALISTER TAR FREDAGSFRI…

HSØ VIL STOPPE FRAVÆR 
AV SPESIALIST PÅ  

ADMINISTRASJONSDAGEN

Tekst og foto: Lottelise Folge

Helse Sør-Øst vil at avtalespesialister skal være på kontoret hver dag og også være tilgjengelig for pasienten på administrasjonsdagen hvis det 
er påkrevet. foto: Colourbox
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”Dette må dreie seg 
om et lite antall 
avtalespesialister 
som har utviklet 
denne kulturen 
for sin praksis.

– Selvsagt må avtalespesialistene ha tid til både 

å administrere og håndtere praksisen sin, sier 

direktør i Helse Vest, Hilde Christiansen. Hun 

ledet forhandlingene om rammeavtalen mellom 

staten og avtalespesialistene og fungerer nå 

som kontaktperson mellom helseforetakene 

og legene. Hun er krystallklar på at 

avtalespesialistenes administrasjonsoppgaver 

ikke betyr at de ikke skal være tilgjengelige for 

øyeblikkelig hjelp eller andre situasjoner som 

kan oppstå og at drift av avtalepraksis for avtalt 

antall uker per år innebærer tilstedeværelse.

Møtes i høst
Hun tror ikke problemet med «4-dagersuke» er 

veldig stort, men at det er noen få enkeltsaker 

som har «spisset» seg. I høst skal partene møtes 

til samtaler etter initiativ fra Helse Sør-Øst. 

– Og siden det ikke står noe i rammeavtalen 

om at man i praksis kan drive 4-dagers uke, blir 

oppgaven å ha en dialog med Legeforeningen 

om forventningene som ligger til grunn. Dette 

må dreie seg om et lite antall avtalespesialister 

som har utviklet denne kulturen for sin 

praksis. Christiansen minner også om at det 

nå etter hvert utvikles avtalepraksiser med 

utdanning og prioritering – da blir 4-dagers 

uke en vanskelig ordning å praktisere.

– Det ligger vel et visst alvor bak når HSØ 

ønsker dialog med Legeforeningen om dette ? 

– Sett fra mitt ståsted er det god 

avtaleforvaltning at parter snakker 

sammen, svarer Christiansen kontant og 

slår fast at hvis det er situasjoner som 

gjør at man bør ha en dialog for å avklare 

avtaleforståelse så snakker man sammen – 

forebyggende rett og slett, avslutter hun.

4-DAGERS UKE HAR ALDRI VÆRT HENSIKTEN
– Jeg kan godt forstå at noen blir irritert over at enkelte tar seg langweekend «hele veien». 
Det er ikke sånn det skal være, sier direktør i Helse Vest.

Hilde Christiansen tror ikke problemet med «4-dagersuke» er veldig stort, men at det er noen få enkeltsaker som har «spisset» seg. Her 
avbildet på et møte i Legeforeningen i januar i år. 

– Det har vært enkeltsaker der dette har vært et problem, sier 
representant i Samarbeidsutvalget (SU) i HSØ, Morten Andersen 
som urolog på Moelv spesialistsenter.

– Det har vært noen få saker i 
Samarbeidsutvalget, der man har stilt spørsmål 
om dette, og der det har vært problemer med å 
oppnå kontakt på enkelte dager, for eksempel 
på fredager, sier SU-representant Morten 
Andersen. Han er kjent med at HSØ ønsker å ta 
opp problemet og mener at dialog er veien å gå.

Kun enkeltsaker
Urologen på Moelv sier at hans inntrykk er at 
HSØ ønsker å få presisert hvordan de vil at 
dette skal foregå i praksis – litt på samme måte 
som de gjorde det med vikarordningen i sin tid. 

Alle som er tildelt hjemler de siste årene 
har en individuell avtale om åpningstider på 
kontoret eller senteret. Da er det vanlig at 
det avtales 37,5 time per uke, 5 dager i uken 
ved 100 % hjemmel – og det er meningen at 
pasienter og kolleger skal kunne nå spesialisten 

i dette tidsrommet. Andersen bekrefter at de 
har enkeltsaker der det har vært et problem. 

Ingen entydig definisjon
I følge urologen er ikke begrepet 
administrasjon i avtalepraksis entydig definert. 
Han understreker at avtalespesialister har 
betydelig mere administrasjon enn kollegene 
på sykehus og han mener at de aller fleste 
avtalespesialister arbeider langt utover det 
som er forventet på papiret. Til tross for dette 
synes han det er fornuftig å ta dette opp med 
helseforetaket, belyse ulike sider av saken – og 
drøfte det i ro og fred som han uttrykker det. 

”HAR VÆRT VANSKELIG Å OPPNÅ KONTAKT”
– Det er ikke urimelig at dette blir et tema for diskusjon, sier SU-representant i HSØ.

”HSØ ønsker å få 
presisert hvordan 
de vil at dette skal 
foregå i praksis.

– Det er klart at det kan være problematisk 

hvis mange praksiser holder stengt samme 

dag – tenk hvis verken øyeleger eller ønh-leger 

er tilgjengelige eksempelvis på fredager, sier 

Sverre Dølvik til Legekunsten og legger til 

at hvis dette er et stort problem, kan det gi en 

dårlig signaleffekt utad, ikke minst med tanke 

på frontingen av avtalespesialistene som en del 

av spesialisthelsetjenestens ”sørge for-ansvar”. 

Fleksibilitet
Avtalespesialistene løser administrasjonsdelen 

av jobben på forskjellige måter, sier Dølvik. Han 

har ikke satt av en fast dag til administrasjon, 

på den måten har han i prinsippet holdt 

åpent for mottak av pasienter hele uken. Han 

understreker at for ham tilsvarer tiden som går 

med til administrasjon minst en arbeidsdag 

og at mange avtalespesialister sitter med 

administrasjonsoppgaver langt utover kvelden.

Byråkratnøtt?
PSL-lederen mener at de som derimot måtte ha 

behov for å sette av en dag til dette, kan forsøke 

å få til en form for rotasjonsordning slik at ikke 

alle har administrasjonsdag på samme dag. – 
Kan ikke det bli vanskelig å administrere?

Det er en sjanse for at det kan bli tungvint og 
byråkratisk, svarer Dølvik, men mener at det tross 
alt er bedre enn å få pålegg om tilstedeværelse. 
Med hjemmekontor og en svært digitalisert 
hverdag, mener han at det må være anledning 
til å jobbe fra andre steder enn kontoret. Dette 
er jo ikke uvanlig verken i helsebyråkratiet 
eller på mange andre arbeidsplasser, avslutter 
PSL-lederen som dessuten synes det er 
viktig å minne om at overleger på sykehus 
bruker rundt 40 % av sin tid på pasientrettet 
arbeid, mens avtalespesialister bruker over 
80 %, med én administrasjonsdag i uken. 

ØNSKER IKKE PÅLEGG

”Vi kan forsøke å 
få til en form for 
rotasjonsordning.

(S Dølvik)
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Nå mener Sverre Dølvik at det kan bli 
nødvendig å vurdere en type midlertidige 
utdanningsstillinger på sykehus som 
sikrer en form for rotasjon.

Da Legeforeningen jobbet med kravet fra 
hudlegeforeningen om automatisk tildeling 
av hjemmel etter endt spesialisering 
(2014-15) ble hovedkonklusjonen at dette 
ikke var gjennomførbart (se faktaboks). 
Hovedargumentene fra JA-avdelingen i 
Legeforeningen var saklighetsvurderingen 
og kvalifikasjonsprinsippet. En hjemmel som 
tildeles automatisk etter endt spesialisering 
vil ikke gi rom for å vurdere de nyutdannede 
spesialistenes evner, erfaring eller 
kvalifikasjoner, mente den juridiske ekspertisen. 

Den tid, den sorg
– Faste LIS-stillinger kan komme til å bli et 
problem i flere spesialiteter, for når stillinger 
blir faste er det få som slutter, i hvert fall på 
de sykehusene det er gjevt å være, mener 
PSL-leder Sverre Dølvik. Han forteller at 
det i utgangspunktet var mange skeptiske 
røster til forslaget om faste stillinger i 
mange organisasjonsledd inkludert PSL, 
da temaet var oppe på Landsstyremøtet i 

Legeforeningen. Forslaget ble likevel tilslutt 
nærmest enstemmig vedtatt og Dølvik antyder 
at stemningen var litt ”vi tar de utfordringene 
som eventuelt kommer, når de dukker opp”. 

En viktig sak
Saken om faste stillinger for leger i 
spesialisering var i likhet med tidligere 
president i Legeforeningen Torunn Janbu, 
også en av Hege Gjessings (begge tidl. 
YLFere) store fanesaker, men det er ingen 
hemmelighet at YLF ser at saken, slik den har 
utviklet seg, ikke er helt uproblematisk for 
foreningen, mener Dølvik. Han understreker 
at dette blir en viktig oppgave både for 
Legeforeningen og PSL i tiden fremover.

Hudlegene jobbet lenge for at nye spesialister automatisk burde få en hjemmel etter endt 
spesialisering på sykehus. Ikke gjennomførbart, mente Legeforeningen. Faste LIS-stillinger kan 
bli en utfordring for flere spesialiteter, mener PSL-leder.

Faste LIS-stillinger 
– EN UTFORDRING FOR 

FLERE SPESIALITETER 

Tekst og foto: Lottelise Folge

”Flere organisa-
sjonsledd advarte 
mot ordningen med 
faste stillinger for 
LIS-kandidatene.

(S. Dølvik)

Rikshospitalet i Oslo er det eneste sykehuset i Helse Sør-Øst som 
utdanner hudleger.

– Når stillinger blir faste er det få som slutter, i hvert fall på syke-
husene der det er gjevt å være, mener PSL-leder Sverre Dølvik.

Det er ingen tvil om at man står overfor 
utdanningspolitiske utfordringer når det 
gjelder LIS-legene og situasjonen som etter 
hvert vil komme etter at denne legegruppen 
i fjor fikk rett til fast stilling på sykehus. – 
Men jeg tror så langt at det er prematurt å si 
at det blir et problem for andre spesialiteter 
enn hud, mener YLF-leder Christer Mjåset. 

– Hudlegene har vært bekymret for dette og 
denne faggruppen står i en særstilling, sier 
Mjåset som har vært opptatt av å signalisere 
til hudfaget at de tar utfordringen for 
hudlegene svært alvorlig og at det krever et 
godt samarbeid for å finne gode løsninger. 
Noen forslag til løsninger har allerede blitt 
lagt på bordet, men har vist seg ikke å 
holde vann juridisk. Samtidig er det viktig 
å ha med seg at utfordringene i hudfaget 
har vært til stede lenge før retten til faste 
stillinger kom. –Midlertidige stillinger i 
den tidligere ordningen ga altså ikke den 
effekten hudfaget ønsket seg, mener Mjåset.

Viktig å tenke nytt
 – Har du noen strategi for arbeidet fremover? 
– En vei å gå kan være å jobbe for å få 
flere gruppe 2-avdelinger på sykehusene i 
distriktene. På den måten sikrer man faste 
stillinger også utenom universitetssykehusene. 
– Er det realistisk når det allerede er 
vanskelig å få hudleger både til faste 
stillinger de få stedene det er hudavdelinger 
i distriktene og til hjemler perifert? 

–Det er RHFene som har ansvaret for å 
utdanne nok spesialister, og mitt inntrykk er 

HUDFAGET STÅR I EN SÆRSTILLING
Utdanningen av spesialister i hudsykdommer står i en særstilling fordi det er få sykehusavdelinger 
i gruppe 2, mener YLF-lederen. Ferdige spesialister starter heller på ny spesialitet enn å reise 
ut i distriktene.

– En måte å sikre faste stillinger på utenom universitetssykehusene, er å jobbe for å få flere gruppe 2-avdelinger på sykehus i distriktene, sier 
Christer Mjåset.
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at de tar oppgaven meget seriøst, sier Mjåset. 

RHFene har både hatt kort tid på seg og 

lite ressurser til å starte implementeringen 

av den nye ordningen. Men det er viktig at 

man tenker nytt rundt dimensjonering av 

stillinger. Her ligger mye av nøkkelen til 

suksess. Det vil også kunne ligge muligheter 

i forbindelse med ny spesialitetsstruktur.

Mjåset mener at det er vanskelig å si hvor 

store utfordringene er så lenge man ikke har 

rukket å få oversikt over hvordan man løser 

de nye oppgavene. Han har stor tro på at 

dette vil bedre seg i Helse Sør-Øst der Henrik 

Skomedal (tidl.YLF) skal jobbe med koordinere 

alle LIS-løpene i vår største helseregion. 

Kan bli et nåløye

YLF-lederen tror ikke på midlertidige LIS-

stillinger, men mer på at det vil oppstå en viss 

dynamikk ved at leger tross alt flytter på seg 

også sentralt. – Dette kan medføre at hvis det 

er flere stillinger i distriktet så vil en mulighet 

være å gjøre som i ønh-faget; i større grad 

å knytte de faste stillingene opp mot disse 

distrikts-posisjonene, resonnerer Mjåset – De 

blir på en måte tvunget ut i distriktene fordi 

det ikke finns andre jobber? – Vi tenker at 

der er mer sannsynlig å få til etablering av 

leger i distriktene hvis man starter opp før 

legen blir for etablert med familie og nettverk 

i sentrale strøk. Vi har sett at leger som er 

ferdige spesialister i et fagområde heller starter 

på ny spesialitet enn å reise ut til distriktene. 

Mye av forklaringen ligger nok i nettverk og 

familiesituasjon. Her kan også arbeidsgiver 

gjøre mer for å sikre bedre vilkår. Noe av 

det som er aberet med faste stillinger og LIS 

er at det vil bli et trangere nåløye. Det er en 

pris man må betale for å få en sikkerhet i 

et arbeidsforhold – som i følge YLFerne er 

svært etterlengtet, sier Christer Mjåset. 

Treghet i systemet

I Helse Nord per i dag er det litt over 20 % 

av LISene som er ansatt fast, og dette har i 

følge Mjåset flere forklaringer. Han minner 

om at de som allerede var i spesialisering da 

ordningen ble implementert, ikke automatisk 

får tilbud om fast jobb. Hans generelle 

inntrykk er også at mange sykehus har en 

utstrakt bruk av ulovlige vikariater for å 

holde tilbake faste stillinger. – Og det er en 

bjørnetjeneste fordi overdimensjonering av 

gjennomstrømningsstillinger, tilbakeholdelse 

av faste stillinger og utlysning av ulovlige 

vikariater, gjør at det er vanskelig å forutsi 

hvor skoen trykker, sier Mjåset. Generelt er 

Mjåset ikke helt fornøyd med arbeidsgiverne 

når det gjelder rapportering av tall. – Hvis vi 

skal kunne hjelpe til fremover er vi avhengige 

av korrekt rapportering av tall for å få oversikt 

over situasjonen, avslutter YLF-sjefen.

”Aberet med faste 
stillinger og LIS 
er at det vil bli et 
trangere nåløye.

(C. Mjåset)

DETTE ER SAKEN:

I desember 2014 skrev hudlegene P 

Gjersvik, M Saunes og Ø Grimstad 

en artikkel i Tidsskriftet der de uttrykte 

sterk bekymring for opphopning av 

hudspesialister på sykehus som et resultat 

av avtalen om faste utdanningsstillinger 

på sykehus. De var redde for at legene 

i faste stillinger ville blokkere stillinger 

som var ment å brukes til å utdanne nye 

spesialister. Legene skrev som et forslag 

til løsning på denne utfordringen, at 

ettersom hud– og veneriske sykdommer 

primært må defineres som en spesialitet 

utenfor sykehus, måtte de komme inn 

under unntaksbestemmelsene om faste 

utdanningsstillinger i avtalen. Det 

andre forslaget til løsning ble det store 

debattemaet fordi hudlegene foreslo at 

man kunne koble utdanningsstillinger til en 

eller helst flere offentlige avtalehjemler for 

privat praksis. I praksis ville dette kunne 

bety at den ferdige spesialisten måtte 

opprette eller overta en hjemmel på stedet 

stillingen var knyttet til (eller alternativt si 

opp).

”Det skal innføres 
faste stillinger for 
alle i spesialisering i 
sykehusspesialiteter. 
Fast ansettelse gjelder 
alle med unntak av 
A) vikariater etter aml 
§ 14-9 (1) 
B) øremerkede 
stillinger for leger 
i spesialiteter 
utenfor sykehus.

(Utdrag fra notat, Legeforeningen 

4 des. 2014)

I år kunne arrangørene, med PSL-leder Sverre 
Dølvik i spissen, hilse velkommen rundt 170 
påmeldte deltagere på Hotell Bristol i Oslo. 
Den største gruppen var gynekologene som 
stilte med 36 deltagere, deretter øyelegene 
med 33 og ønh-spesialistene med 23. Størst 
prosentvis økning hadde likevel revmatologene 
der antallet deltagere var 3 i 2014 og 6 i 
år, noe som selvsagt også ble gjenstand for 
en god latter blant revmatologene selv. 

Viktige merkesaker
I sin åpningstale til kursdeltakerne benyttet 
Dølvik anledningen til raskt å minne tilhørerne 
om usikkerhetsmomentene som rådet rundt 
arbeidsforholdene til avtalespesialistene i fjor 
høst. Nå, ett år etter, har mange av brikkene falt 
på plass – men ikke alle, understreket Dølvik.

Rammeavtalen var på dette tidspunktet sagt 
opp og var gjenstand for reforhandlinger. 
– Og for oss var helt vitale forutsetninger i 
spill, sa PSL-lederen. Blant viktige punkter i 
forhandlingene var hvorvidt avtalehjemlene 
skulle være tidsbegrensede og prinsippet om 
videreføring av hjemler, senior/juniorordning 
og 72 års aldersgrense. – Forhandlingene 
sikret oss varige, ikke tidsavgrensede hjemler 
frem til aldersgrense på 72 år. Prinsippet om 
overdragelse ved videreføring av hjemmel ble 
bevart, likeledes senior-juniorordningen. Og 
vi fikk også en klargjøring av vikarreglene, 
sa Dølvik. I avtalene ble det også tatt inn et 

NY REKORDDELTAGELSE 
PÅ ÅRETS PSL-MØTE

I fjor måtte arrangørene avvise medlemmer fordi antall deltagerne var langt høyere enn 
beregnet. I år ble det satt ytterligere deltagerrekord, men denne gangen var PSLerne forberedt.

– Nå forventer vi at en regjering med en helseminister som har satt så mye prestisje inn på videreutvikling og utbredelse av avtalespesialis-
tordningen, ikke vil sitte uvirksom og observere at den skrumper inn, sa PSL-leder Sverre Dølvik i sin innledningstale til årsmøte.
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Hilde Christiansen, en nøkkelperson i 
kommunikasjonen mellom avtalespesialistene 
og foretakene, beskriver de praktiske 
utfordringene med LIS i avtalepraksis som 
en snøre med mange floker og gordiske 
knuter. – Gjennom Helsedirektoratet må vi 
jobbe med å få på plass en tilfredsstillende 
rapportering som ikke genererer mer arbeid 
og flere ulike rapporter for avtalespesialistene. 
Det andre er programleverandørene 
hos avtalespesialistene og – dem er det 
flere av konstaterer Christiansen. Hun 
understreker betydningen av at det skal til 
for å komme i gang må være definert og på 
plass før startskuddet for ordningen går.

Et sømløst system
Med dagens teknologi bør det være mulig å 
få til et mer sømløst rapporteringssystem ikke 
bare for ordningen med LIS i avtalepraksis 
og kommunikasjonen mellom foretak og den 
enkelte avtalespesialist, men også en forenkling 
av rapporteringen for avtalespesialister som 
sådan. Og det må ikke bli så komplisert for 

praksisen at det munner ut i flere rapporter, 
mener Christiansen. Slik det er i dag rapporterer 
avtalespesialistene både til NPR og HELFO 
(på skjemaer som ikke tilrettelagt spesielt for 
avtalespesialister red.anm.) Direktøren legger 
til at det er flere andre områder som må på 
plass – som avklaring av hvilke pasienter 
som skal over til avtalespesialistene og 
informasjon til fastlegene om oppgavedelingen 
mellom sykehusene og avtalespesialistene. 

Ikke alltid lett
Forutsigbarhet og økonomi både for 
avtalespesialist og foretak er også viktig – det 
er ikke like enkelt alle steder å få til en god 
suksesjonsplanlegging slik at det står en ny 
LIS klar når forgjengeren er ferdig , mener 
Christiansen som forsikrer at foretakene og 
Legeforeningen har hatt god dialog og er helt 
på linje når det gjelder hva som skal til for en 
vellykket ordning. – Det er ikke slik at dette 
er en mekanisk prosess. Det kan godt hende 
at den som vi hadde planlagt skulle være 
hos en avtalespesialist er forhindret. – Vi må 
nok finne opp litt hjul, ler hun og legger til 
at når det gjelder pilotene som allerede har 
vært i gang over noen år i Helse Sør-Øst, 
har det vært tett dialog med Legeforeningen 
om erfaringene som er gjort der. 

Robuste miljøer
Det er i de robuste fagmiljøene man må 
starte, mener direktøren og opplyser at i Helse 
Vest har foretakene kommet med forslag om 

ulike fagområder som kan være aktuelle. 
For at ordningen skal fungere både for 
avtalespesialistene, fagmiljøene på sykehusene 
og fastlegene må en ha kontinuitet. På noen 
sykehus er fagmiljøene relativt små, også 
når LISene er inkludert, sier Christiansen. 
Derfor er det viktig å ha planlagt godt 
hvordan man får til kontinuitet, hvilke fag og 
hvor de egner seg. Meningen er jo å få til et 
vellykket prosjekt, sier en engasjert direktør. 

RAPPORTERING 

– DET STØRSTE HINDERET 
FOR LIS I AVTALEPRAKSIS

Hvis foretakene skal betale lønn til LIS i avtalepraksis betyr det at de også skal ha inntektene 
og da må man også ha oversikt over aktiviteten, mener direktør i Helse Vest. 

Tekst og foto: Lottelise Folge

Hilde Christiansen er personal- og organisasjonsdirektør i Helse Vest 
RHF og kontaktperson mellom avtalespesialister og foretakene. 

”Med dagens 
teknologi bør det 
være mulig å få 
til et mer sømløst 
rapporteringssystem.

(H.Christiansen)

6     

Tekst og foto: Lottelise Folge

– SOLISTPERIODEN 
ER OVER

Forhandlingsleder Hilde Christiansen tror 
begge parter er fullt klar over at de skal 
forvalte et avtalekonsept som må utvikle 
seg i takt med behov for bedre samarbeid 
og samspill mellom avtalespesialistene og 
de enkelte helseforetakene. 
– Tiden som solist er nok over, mener 
Christiansen som til daglig er personal- 
og organisasjonsdirektør i Helse Vest.  

– Har det vært steilere parter 
enn du har vært vant til? 
– Steile parter er en beskrivelse jeg ikke 
synes så mye om, sier forhandlings- 
lederen. 
– Det er klart at hver av partene har sine 
posisjoner og målsettinger, men profe-
sjonelle parter vet at en ikke kan få viljen 
sin gjennomført. Forhandlinger dreier seg 
om å ta ansvar. En avtale vil aldri overleve 
i lengden om den ikke forvaltes og utvikles 
på en god måte. Det er i det handlings-
rommet en ofte finner løsningene, svarer 
Christiansen. 

TO STEG FREM…?
– Kan du kommentere hvordan du 
mener de ulike partene kom ut av 
forhandlingene?
Avtalespesialistene har bidratt til å sette 
dagsorden med at en må se seg selv 
som en del av en større helhet. Det er et  
viktig premiss for å understøtte avtale- 
instituttet, og her mener jeg forhandlin-
gene har vist at en er villig til å gå noen 
nye steg, skriver Christiansen i en epost til  
Legekunsten. 

 – Men når det er sagt, skulle regionene sett 
at det på flere områder ble like tydelige 
retninger, mener forhandlingslederen som 
vil avvente utviklingen til neste år. 

Avtalen må utvikle seg i takt  
med behovene, sier Ramme-
avtalens forhandlingsleder.

– Og eventuelt, gjennomgå rammeavtalene  
igjen dersom vi ser at vi ikke kommer langt 
nok, sier hun. 
– Jeg tenker da spesielt på organiseringen 
tettere opp til spesialistsentra der pasien-
ter kan møte flere fagmiljøer. Christiansen 
tror nok at gruppepraksisforståelsen ikke 
begrenses til at det bare er like fag som 
skal inngå i en gruppepraksis, men mener 
at her gjenstår det å se viljen til å tenke  
nytt.

TRENGER Å MODNES
– Der er selvsagt også andre elementer 
vi skulle sett en modernisering av som vi 
har diskutert i forhandlingene, kanskje det 
kan modnes noe mer før partene endelig 
kan realitetsbehandle de temaene, sier 
Christiansen. 

Hun har ikke tenkt å lette på sløret når 
det gjelder disse temaene, men sier at de 
vil jobbe videre med dette sammen med 
Legeforeningen i året som kommer. 
– Nå gjelder det aller viktigste, å få på plass 
samarbeidet mellom avtalespesialistene 
og fagmiljøene i helseforetakene. Det er 
ut fra mitt ståsted; bære eller briste, med 
en positiv forventning om at det kommer 
til å skje, avslutter forhandlingsleder Hilde 
Brit Christiansen.

– Nå gjelder det aller viktigste, nemlig å få 
på plass samarbeidet mellom avtalespesi-
alistene og fagmiljøene i helseforetakene, 
sier Hilde Christiansen, forhandlingsleder 
og direktør i Helse Vest

”  Forhandlinger 
dreier seg om å ta 
ansvar  

Hilde Brit Christiansen

”  Avtale-
spesialistene har 
bidratt til å sette 

dagsorden med at en 
må se seg selv som 
en del av en større 
helhet  

Hilde Brit Christiansen

nytt kapittel som skal styrke samarbeidet 
mellom sykehusene og avtalespesialistene, på 
likeverdige vilkår, fortsatte han, og la til at det 
ble utarbeidet veileder for hvordan man kan 
jobbe frem slike samarbeidsavtaler, i tillegg 
til forslag til mal for samarbeidsavtaler. I 
avtalen ble det også gjort rede for eventuell 
uenighetshåndtering, forsikret PSL-lederen. 

SU på sidelinjen?
Det Dølvik uttrykte mindre begeistring for, 
var utviklingen av samarbeidet mellom 
RHFene og avtalespesialistene gjennom de 
såkalte Samarbeidsutvalgene. Han mente 
å se en utvikling i retning av at utvalgene 
blir satt på sidelinjen og at viktige saker 
som burde vært oppe til debatt utelates 
fra sakslisten. Han understreket at dette 
har vært viktige møtearenaer mellom 
RHFene og avtalespesialistene og at en god 
dialog på SU-møtene er helt nødvendige 
for det fremtidige samarbeidsklimaet 
mellom avtalespesialistene og RHFene. 

En ordning som skrumper inn?
Og selvsagt var mangelen på nye og lenge 
lovede hjemler også et tema. Det er ikke blitt 
flere av dem , heller færre i løpet av Høies 
tid som helseminister. – Nå forventer vi at 
en regjering med en helseminister som har 
satt så mye prestisje inn på videreutvikling 
og utbredelse av ordningen, ikke vil sitte 
uvirksom og observere at den skrumper inn, 
sa Dølvik. Han gjorde også rede for andre 
viktige saker som vurderingskompetanse, 
rettighetstildeling og fristfastsetting som ennå 
ikke er på plass. Heller ikke en forenkling av 

rapporteringssystemet slik at avtalespesialistene 
kan slippe å rapportere i to ulike programmer, 
har funnet sin løsning, sa Dølvik.

Flere med kompetanse
PSL-lederen oppfordret også sine 
medlemmer til å forske i avtalepraksis.
— Vi får stadig flere kolleger i avtalepraksis 
med forskningskompetanse og erfaring, sa 
han og advarte mot tendenser til at det blir 
vanskeligere å få innvilget permisjon og 
vikar hvis man trenger det. – Vi har møtt 
argumenter som at hvis man vil forske bør 
man holde seg på sykehus – det er uheldig , 
sa Dølvik og mente at forskning også kunne 
være med på å videreutvikle faglig samarbeid 
mellom spesialister i og utenfor sykehus.

Blant flere andre viktige områder PSL 
har under lupen, uttrykte Dølvik misnøye 
med legelisten.no, der personer kan klage 
på leger de er misfornøyde med og oppgi 
både navn og arbeidssted på legen uten 
at de selv behøver å gi seg tilkjenne. 

Mot slutten av talen sin passet PSL-sjefen på 
å takke alle dem i Legeforeningens sekretariat 
som legger ned en stor innstas for PSL. – 
Den erfaringen og kompetansen vi nyter 
godt av derfra, er av uvurderlig betydning 
for oss som er tillitsvalgte, sa Dølvik. 

”– Vi har møtt 
argumenter som at 
hvis man vil forske 
bør man holde 
seg på sykehus – 
det er uheldig.

(S. Dølvik)

Fagutvalget bestående av fra v. Geir Dundas Slapø, Anne Hjørdis Lindtner Noraas, Kathe Aase og Jo Erik Brøyn fikk både takk og applaus for 
jobben de hadde nedlagt for å komponere et vellykket program for årets deltakere. 

”– Mange av brikkene 
har falt på plass for 
avtalespesialistene 
– men ikke alle.

(S. Dølvik)

En full sal er en fryd for alle arrangører. I år var det ”all time high” 
for PSL.
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Randi Moen Forfang er direktør for spesialisering og etterutdanning 
i Helsedirektoratet (foto: Hdir)

– Helsedirektoratet har utarbeidet en 
fremdriftsplan i samarbeid med RHFene som 
vi har god tro på skal lykkes, sier direktør 
for spesialisering og etterutdanning Randi 
Moen Forfang. Hun sier at planen vil bli 
oppdatert etter hvert som Helsedirektoratet 
får inn statusrapport fra RHFene på hvordan 
de ligger an. Moen Forfang understreker at 
det er mange risikoelementer i prosjektet og 
mange ting som har sammenheng og dermed 
er avhengig av hverandre for at ting skal falle 
på plass. Hun ønsker derfor ikke å si mer 
om situasjonen før litt lenger ut på høsten.

Midt og Nord på plass
– Helse Midt-Norge RHF har fått positiv 
tilbakemelding fra en øyelege som er 
villig til å gå inn i ordningen med LIS i 
sin praksis, og der de fysiske forholdene 
ligger godt til rette, melder rådgiver Arnt 
Egil Hasfjord i Helse Midt-Norge.

Han forteller at det gjenstår å få praktiske 
avklaringer med lokalt HF, men regner 
med at disse avklaringene vil foreligge om 
kort tid. I Helse Nord er det inngått avtale 
med Øyelegesenteret i Bodø om pilot. Nå 
arbeides med å få til det praktiske, blant annet 
hvordan sykehuset (Nordlandssykehuset, 
kanskje i et samarbeid med UNN) skal 
organisere dette, melder Anne May Knudsen, 
informasjonsmedarbeider i Helse Nord RHF. Hun 
forteller også at de har formidlet kontakt mellom 
øyelegene og urolog Morten Andersen som 
gjerne deler sine erfaringer med Øyelegesenteret 
i Bodø. Det er laget mal til avtaleutkast 
mellom avtalespesialisten og sykehuset. I 
avtalen er også økonomien beskrevet. 
– Vi har tro på at vi skal få til piloten, 
sier Anne May Knudsen. 

Godt i gang
Rådgiver i fagavdelingen, Torleiv 
Bergland bekrefter at Helse Vest er pålagt 

å delta med tre piloter. De hadde klart å 

få tre praksiser på plass, men i løpet av 

sommeren har en av de tre trukket seg. 

Helse Vest har funnet frem til to 

avtalespesialister som er positive til å 

bidra til gjennomføring av et pilotprosjekt, 

forteller Torleiv Bergland. 

Den ene praksisen er ØNH, og holder til i 

Sola utenfor Stavanger, den andre er psykiatri 

og er i Sveio utenfor Haugesund. Nå jobber 

man med å få på plass den tredje piloten. 

–Har dere vurdert Jon Hardie 

(lungespesialist) som tilbød seg å ta 

inn LIS og som hadde forslag til et eget 

opplegg (se Legekunsten 1-2016)? 

– Når det gjelder tilbudet fra Jon Hardie vil 

dette bli tatt opp i dialog med helseforetaket, 

skriver Bergland i en epost til Legekunsten.

Helse Sør-Øst har allerede to piloter som 

er godt i gang. Regionen skal ha i alt fire 

piloter og i følge Geir Bøhler i HSØ- er 

de i gang – og det er flere som har meldt 

sin interesse. Han oppfordrer likevel 

interesserte spesialister til å melde seg.

FREMDRIFTSPLAN ER KLAR

Rådgiver i Helse Midt-Norge Arnt Egil Hasfjord (foto: Helse Midt)

Informasjonsmedarbeider Anne May Knudsen I Helse Nord RHF 
(foto: Helse Nord)

Rådgiver i fagavdelingen Helse Vest RHF Torgeir Bergland
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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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tre kulturene i jobben som foredragsholder 
og kulturbygger, i følge ham selv. 

Og Riccardi brukte denne trekulturelle 
smeltedigelen for det det var verdt for å 
vise oss hva språk og kroppsspråk betyr 
i kommunikasjonen mellom mennesker. 
Plutselig slo han over på et perfekt engelsk og 
sa til salen- er ikke språket vakkert- ”Can you 
hear how I became instantly more intelligent 
– more educated – almost another person, 
spurte han salen og fortsatte med å beskrive 
utdannelsen sin på utsøkt engelsk, for deretter 
å følge opp med å fortelle akkurat det samme 
på engelsk med sterk italiensk accent. Og 
det var nok ingen som ikke fikk med seg 
den enorme forskjellen språket utgjorde bare 
i denne lille sesjonen – og ingen var nok 
heller i tvil om hvilken ”språkperson” de 
foretrakk. Følte vi oss litt avslørt, mon tro?

Flyplass som sosialt eksperiment
For ytterligere å understreke de språklige 
forskjellene på norsk, engelsk og italiensk, 
tegnet Riccardi et bilde fra en flyplass (et 
ypperlig sted for sosiale eksperimenter, 
mente han) der han ble bedt om å passe på 
tingene til en medpassasjer mens han gikk på 
toalettet. Så beskrev han til gapskratt fra salen 
eksperimentet som gikk ut på at når han sa 
”ju kæn trøst mi” på skikkelig ”bondenorsk” 
- eller you can trust me” på dannet engelsk 
gikk folk gladelig av gårde – men den store 
ahaopplevelsen kom da han sa det samme med 
sterk italiensk accent – for da var det plutselig 
ingen som hadde lyst til å gå fra sakene sine. 

Med denne lille historien forsøkte Riccardi å 
få oss til å forstå viktigheten av persepsjon. 

Hvordan man blir oppfattet - og det er ikke 
alltid så enkelt å forstå det, mente Pellegrino. 
Han introduserte uttrykket ”perspective-
taking”- evnen til å se seg selv utenifra. 

”Tell me more”
– Vis personene at du bryr deg. Vis at du lytter 
og er interessert, det gjelder ikke minst dere 

som leger oppfordret Riccardi. – Men i gitte 
situasjoner kan personen du oppfordrer til 
å fortelle mer, føle at du trenger inn i privat 
sfære som man ikke har lyst til å dele, og da 
lukkes en dør, kommenterte Arild Tandberg fra 
salen. — Ja, kommunikasjon er en risikosport”, 
bekreftet Riccardi, men hva så? Er du redd 
for å feile? – Nei, repliserte Tandberg kjapt. 

En svært fornøyd programansvarlig Jo Erik Brøyn med Pellegrino Riccardi 

”CULTURE – a system 
of behaviour that 
helps us act in 
an accepted or 
familiar way.

Yngvild S. Hannestad var skeptisk og innrømmet at hun hadde en smule fordommer mot denne typen motivasjonsforedrag som Riccardi 
står for. Men fordommene skulle ramle fort fra hverandre. – Jeg syntes han hadde en helt spesiell inngangsport fordi han representerte tre 
kulturer. Han kunne flytte perspektivet fra en kultur til en annen på en ekte og troverdig måte som ingen av oss andre ville kunne gjøre uten 
videre. Han hadde med andre ord et svært godt utgangspunkt for å snakke om det han gjorde. – Jeg ble så oppløftet. Han snakket med en 
sånn hverdagslighet om de fordommene som kommer i veien for kontakten med andre. Jeg ble rett og slett optimistisk, smiler Yngvild Skåtun 
Hannestad

Foredragsholdere og motivatoren Pellegrino 

Riccardi åpnet sin to timer lange sesjon 

med den lovende tittelen ”Hvordan skape 

La Dolce Vita” med å forsikre tilhørerne 

om at han slett ikke hadde det bra hver dag 

og heller ikke alltid var motivert. Men han 

bedyret at han alltid visste hvorfor han ikke 

hadde det bra og hvorfor han ikke nådde frem 
til folk. – Og det blir jo ”cluet”, forklarte 
han, for da kan vi jo gjøre noe med det. 

Tre språk – tre personligheter?
Pellegrino Riccardi er flerkulturell i den 
forstand at han hans familie opprinnelig 
kommer fra Napoli, her fikk han for øvrig 

PSLerne til å hjelpe seg med hva Napoli 

er kjent for: søppel, fotball og mafia – og 

kanskje var allerede da isen mellom han 

og oss brutt? Hans engelske oppdragelse i 

byen Bath, ekteskap med en norsk kvinne, 

og bopel i Norge i over 20 år har gitt ham 

en unik mulighet til å bruke det beste fra de 

Kommunikasjon i hverdagen
”YOU CAN TRUST ME”

Denne påstanden fikk nok en helt egen og humoristisk betydning for de fleste av dem som 
hørte Pellegrino Riccardis foredrag for PSL på årsmøte i slutten av august.

16 mai publiserte Aftenposten en kronikk skrevet av Pellegrino Riccardi der han, vel vitende om kjeften han kom til å få, tok et oppgjør med den norske dugnadsånden. Som pappa til en tre barn, blant dem en 
sjetteklassing, var han misfornøyd med at han måtte være parkeringsvakt deler av 17. mai isteden for å kose seg med ungene. Og som bildet viser reaksjonene i kommentarfeltene lot ikke vente på seg. – Men jeg 
fikk svært mye støtte også, sa en lattermild Pellegrino Riccardi.
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– Dette er den første regjeringen jeg har 
jobbet for som har hatt avtalespesialister 
i sin regjeringserklæring og som en del 
av regjeringens politikk. Og det utgjør 
en stor forskjell, slo Øystein Sand fast 
i sitt foredrag til avtalespesialistene på 
administrasjonskurset i august. Men en fartstid 
på 15 år i ulike avdelinger i Helsedepartementet 
under 8 helseministre er det vel ikke et 
understatement å si at seniorrådgiveren 
har helsepolitikken under huden. 

– Men hva betyr egentlig dette med å utvide 
antall hjemler for avtalespesialister og benytte 
avtalespesialistene mer, spurte Sand retorisk – 
Vi hadde jo fulgt Høie i opposisjon og visste at 
han var opptatt av avtalespesialistene – så det 

var sånn sett ikke noe bombe at dette kom. Men 

hva betyr det? Og det er flere mulige tolkninger, 

fortsatte seniorrådgiveren – en måte er at man 

”køler på” med en mengde flere driftsavtaler. 

Vil ikke være frekk
Øystein Sand fortalte at de hadde brukt 

høsten 2013 til intern jobbing og avklaringer 

i departementet mellom administrasjonen 

og politisk ledelse blant annet om 

avtalespesialistordningen. Helsetjenesten er 

kompleks og det er mange ting som henger 

sammen og det er ”lett å gå i fallgrubene”, 

forsikret seniorrådgiveren og skisserte følgende 

problemstilling: Selv om avtalespesialistene 

gjør en veldig god jobb og produktiviteten 

er høy og tilgjengeligheten god, vil likevel 

avtalespesialistene svirre litt rundt resten 

av spesialisthelsetjenesten. Han forsikret 

forsamlingen om at beskrivelsen ikke var 

– AVTALESPESIALISTENE ER 
SOM EN SPUTNIK 

Det kan sikkert føles som om vi ikke er en medspiller for dere, men departementet er altså 
deres venn, forsikret seniorrådgiver i HOD. På PSL-kurset beskrev han avtalespesialistene som 
en satellitt som svirrer rundt resten av spesialisthelsetjenesten. 

Kommentar fra Liv Elisabeth Kjustad (revmatolog): Hun hadde 
kontaktet sykehuset ”sitt” om samarbeidsavtalen, men i hennes 
tilfelle kjente ikke avdelingsoverlegen på sykehuset til avtalen i det 
hele tatt. – Grei tilbakemelding, repliserte Sand.

– Og hvis du bare visste hvor mange ganger 

jeg har feilet, parerte Riccardi. Men uten å 

forsøke kommer vi jo ingen vei, slo han fast.

Ved å bruke en mengde eksempler fra hverdagen 

med pussige situasjoner han har vært oppe 

gjennom et langt reiseliv med foredrag og i 

møte med mennesker på flere kontinenter, 

prøvde Riccardi å speile ulike kulturer, med sine 

spesielle trekk både positive og sære- han brukte 

dem også for å vise publikum hvordan man kan, 

gjennom å vise interesse for andre mennesker, 

trekke frem det gode i folk. Og han prøvde å 

formidle gjennom flere eksempler at ”behind 

every behaviour there is usually a positive 
intention”. Og da han mot slutten viste hvordan 
en helt alminnelig, men usedvanlig interessert 
og motivert lærer, klarte å få en elev med en 
ekstrem stamming til å holde tale for medelevene 
på siste skoledag- rett og slett ved å bruke det 
han hadde lært fra filmen ”The kings speach” 
med Colin Firth (anbefales) var intet øye tørt. 

Morten Andersen (urolog):
Helt fantastisk bra. En skikkelig ”performance”, mente Morten 
Andersen, urolog og PSL veteran. Fantastisk gjennomført med både 
humor og ”to the point” med egne opplevelser. Det opplevdes ærlig 
og man kjente seg igjen. Noe av opplevelsen var jo en erkjennelse 
av hva som er viktig ikke minst i det å kommunisere med andre 
mennesker.

Siren M Hægeland (ønh):
Det var en tankevekker i den forstand at han snakket mye om dette 
med å åpne opp. Og at vi er leger er opptatt av saklighet og ikke 
skal være for medfølende eller for personlige fordi noen pasienter 
føler det påtrengende. Og vi skal heller ikke være for strenge. Jeg 
synes han hadde gode eksempler på hvor viktig god kommunikas-
jon er. Og dessuten virket han både hyggelig og morsom, mente 
Hægeland.

Irina Eide (gynekolog):
Jeg syntes han var fantastisk. Han klarer å formidle budskapet sitt 
nesten som en dyktig skuespiller, enormt verbalt emosjonelt. Selv 
om det er mye vi selv har erfart og ting vi ”kan” på forhånd, er 
det fint å få det presentert på denne måten. Hele bildet, kan du si, 
med kommunikasjon oss i mellom – med våre forhåpninger og om 
hvordan vi fungerer. Kanskje litt populistisk, med det er ok, smiler 
Eide. Jeg følte meg både litt oppløftet og forfrisket, og fikk noen 
tips om hvordan jeg kan kommunisere og hva jeg kan ha å bidra 
med for å kunne hjelpe pasienten. 

Anne Lise Windstad (gynekolog):
Jeg syntes at evnen han hadde til å bruke de tre ulike språkene til 
å formidle kultur var fantastisk. Kommunikasjon går veldig mye på 
kulturell forståelse og når han formidlet det samme budskapet på 
tre ulike språk fikk man et godt inntrykk av hvordan man fremstår. 
Som nordlending selv, syntes hun at hun fikk et fint innblikk i 
hvordan andre kan oppfatte hvordan hun kommuniserer. – Dette 
formidlet han svært godt ved å bruke forskjellige språk til å 
beskrive samme situasjon. Likevel tror jeg at sosiale klasser spiller 
mye større rolle i hvordan vi kommuniserer og forstår hverandre, 
enn hvilket språk du snakker og hvilket land du kommer fra, mente 
Anne Lise Windstad 

Raymond Mortensen (urolog):
En skikkelig fornorsket italiener– han klarte ikke å skjule sin 
sydlandske natur og temperament og det likte jeg veldig godt. 
Kanskje appellerte han litt for mye til følelsene sånn at både han 
selv og publikum ble rørt, smilte Mortensen lurt.

Rim Nahoui Alme, øyelege:
Som trespråklig, norsk tysk og arabisk, kjente øyelegen fra Dram-
men seg godt igjen i Riccardi. Hun bruker også trekk fra de ulike 
kulturene hun har vokst opp med, i mange situasjoner. – Han hadde 
dessuten fokus på å trekke frem det beste fra de ulike kulturene 
og forene det i det som var hans personlighet, mente Alme. Det 
fine var at det kom over som veldig sant og veldig nyttig, som vi 
har godt av å bli minnet på og kan bruke i hverdagen. Jeg ble også 
rørt av ham – jeg opplevde både glede og sorg og han fikk meg til 
å le uhemmet. Og de eksemplene han viste, er det mange av i vår 
hverdag som leger. 

BROTHERS IN ARMS?
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– Det kan være vanskelig å orientere seg i 
det omfattende lovverket som gjelder for 
næringsdrivende leger, men Arbeidsmiljøloven 
er den loven jeg anbefaler at dere som er 
arbeidsgivere setter dere godt inn. Det var et 
av mange viktige råd til avtalespesialistene 
ikke minst når det gjelder oppsigelser og 
ansettelser, fra advokat og seksjonssjef ved 
avdeling for jus og arbeidsliv ( JA-avdelingen) 
i Legeforeningen, Hanne Riise-Hanssen. – 
Noen vil mene at fra å ha fått en lov som skulle 
verne ansatte mot utnyttelse fra arbeidsgiver, 
har vi fått en lov som kanskje går litt vel 
langt i verneregler. Men dette er regler dere 
må forholde dere til, slo advokaten fast. 

Bruk tid på ansettelser
Den beste måten å sikre et godt arbeidsmiljø og 
gode arbeidsforhold på arbeidsplassen er å bruke 

god tid på ansettelsesprosessen. Med mindre 
man som næringsdrivende leger har inngått 
tariffavtaler med de ansatte, står arbeidsgiver i 
utgangspunktet fritt med hensyn til utlysning og 
hvilke kriterier man vektlegger ved ansettelse. 
Riise-Hanssen la vekt på en del grunnleggende 
elementer man uansett bør ta tak i før man 

ansetter: – Kartlegg behovene dine – hvilke 
kvalifikasjoner den ansatte bør ha og hvilke 
oppgaver det er du ønsker vedkommende skal 
utføre. – Og lys gjerne ut stillingen- da får dere 
et bedre utvalg av kandidater, rådet hun. Når 
dette er gjort, gjennomfør intervjuer og sjekk 
referanser. I følge advokaten får de mange 

Utfordringer med ansatte:

TA KONTAKT MED  
JA-AVDELINGEN PÅ  
ET TIDLIG STADIUM 

Hvis du er i tvil om fremgangsmåten ved oppsigelse av en ansatt, ta tidlig kontakt med juridisk 
avdeling i Legeforeningen. Et viktig forebyggende tiltak mot unødvendige konflikter og 
økonomiske utlegg.

”Arbeidsmiljø og 
ansettelsesforhold er 
et vanskelig område 
og det er tidkrevende. 
Det er derfor vi er 
der for å hjelpe.

(Hanne Riise Hanssen)

– Vanskelige personer finns overalt - da gjelder det å trekke pusten før du smeller i bordet. Ring heller oss, oppfordrer advokat i Legeforenin-
gen Hanne Riise-Hanssen. Det som kan være ekstra vanskelig er håndtering av ansatte som oppleves som lite samarbeidsvillige og illojale og 
som dermed lager uhygge på arbeidsplassen.Det er ikke alltid like konkret og enkelt å ta tak i, men problemet forsvinner sjelden av seg selv 
og tett oppfølgning av arbeidsmiljøet og de ansatte er derfor viktig, mener hun.

ment å være frekk, og fortalte at han hadde 

spurt beslutningstagere i RHF-systemet opp 

gjennom årene, hvorfor man ikke bruker 

avtalespesialistordningen mer enn det man 

gjør? – For det har vært en nullvekst fra 

2002, antallet driftsavtaler har stort sett vært 

uendret samtidig som veksten i sykehusene 

har vært høy, slo han fast. Han hadde ikke 

fått noen gode svar på spørsmålet sitt.

Manglende styring
Øystein Sand var klar på at det er flere 

årsaker til at det drøyer med å øke antallet 

hjemler – og han mente at svarene vil variere 

avhengig av hvem man spør; statsviteren, 

organisasjonspsykologen eller økonomen. – 

Spør man en legespesialist på sykehus får man 

en fjerde analyse, forsikret seniorrådgiveren.

Sand antydet at kanskje den aller viktigste 

forklaringen var en opplevd mangel på 

styring av avtalespesialistordningen fra 

beslutningstagernes side. – De er litt bekymret 

for hva de får igjen, hvis de skulle putte mer 

penger inn i avtalespesialistordningen, mente 

Sand, og la til: Da blir løsningen at man 

velger det trygge – og det er sykehusene. 

Mangler viktig kompetanse
For departementet det også et poeng at 

avtalespesialistene ikke har den juridiske 

kompetansen til å vurdere pasientrettigheter. 
– Så hva er egentlig avtalespesialistene 
da i et system med direkte henvisning fra 
primærhelsetjenesten, når dere ikke kan 
vurdere og tildele rettigheter, spurte Sand 
forsamlingen. Han beskrev dagens situasjon 
der en slags tilfeldighet råder for pasientenes 
rettighetsstatus. – Og vi i departementet kan 
ikke bygge strukturerte helsetjenester basert på 
tilfeldigheter, sa rådgiveren. Han skisserte en 
løsning der man lot avtalespesialistene jobbe 
under paraplyen av et helseforetak som vurderte 
rettighetene for dem. En annen mulighet 
mente han kunne være å få den juridiske 
kompetansen. – Og det jobbes det med og det 
vil forandre praksisen deres, slo han fast.

AP på banen?
Avtalespesialistordningen må fremstå som et 
smart alternativ, og må gi valuta for pengene. 
Det er jo godt mulig at denne regjeringen 
fortsetter til neste år og da står jo politikken, 
men det er også mulighet for et regjeringsskifte 
og en regjering med en helt annen politikk. 
Ikke bare rettet mot dere men mot private 
helsetjenester generelt, antydet Øystein Sand.

Arild Tandberg (gyn): Det er også avdelingsoverleger som ser på 
avtalespesialister, også i sitt eget fag, som hår i suppa.
– Ja, det er vi kjent med, svarte Sand. Og han trakk parallellen til 
journalisters syn på kolleger som går over i informasjonsbransjen. 
Her oppstår en mur av mistillit og akkurat sånn oppfatter jeg 
at skjer mellom sykehuskolleger – når en av dem går ut i avta-
lepraksis. Og denne muren av mistillit er vi nødt til å bygge ned, 
mente Sand. Det må på plass hensiktsmessige funksjonsfordelinger 
mellom sykehusavdelinger og avtalespesialist over hvilke pasienter 
som skal behandles hvor. Det nytter ikke med vanntette skott noen 
steder i helsetjenesten. – Rom ble ikke bygget ”på kort tid”, hevdet 
Sand og fastslo at å få på plass et godt samarbeid er vanskelig og 
vil ta tid. 

Anders Elbo Bøgesvang i Haugesund.
Han var opptatt av det måtte skje en holdningsendring fra 
sykehusets side. – Vi forsøker å samarbeide, men holdningen fra 
sykehuset ser ut til å være at de opplever at deres oppgave er ”å 
hjelpe meg” med min pasient. Vi har en stor turnover og når vi 
har problemer med særlig kompliserte pasienter som har behov 
for sykehusbehandling, møter vi holdningen: — Ja, ja vi får vel 
hjelpe deg. Jeg tror at de som går ut i praksis har motivasjon og 
ønske om å gjøre mer enn det er mulig innenfor sykehusrammene 
og vi er innstilte på holdningsendringer de fleste av oss, forsikret 
Bøgesvang. – Ja, og det er nødvendig for sykehuslegene også,  
kommenterte Sand, men det vil ta tid, understreket han på nytt.

kommentar fra Michael Strand (ønh):
— Du må hilse Helseministeren fra oss og si at i Ålesund for 4 år 
siden beskrev han avtalespesialistene som en uslepen diamant. Jeg 
må si jeg synes han har slipt veldig lite på denne diamanten. 

”De er litt bekymret 
for hva de får igjen, 
hvis de skulle putte 
mer penger inn i 
avtalespesialist-
ordningen.

(Ø.Sand)



26           27

NYHETER/AKTUELTNYHETER/AKTUELT

Siri Næsheim er seniorrådgiver og advokatfullmektig i Legeforeningen. 

– Når det gjelder deltakere fra PSL i den 
planen som HSØ nå skal i gang med, ba 
vi helseregionen om å få delta med flere 
medlemmer, nettopp fordi vi så at det var 
en tung representasjon både fra RHFet og 
HFene, sier Næsheim, og legger til at et økt 
antall medlemmer er svært viktig for å ivareta 
avtalespesialistenes interesser og skape 
balanse i arbeidsgruppen. Legeforeningen har 
nå fått gjennomslag for to representanter.

Stor interesse
Siri Næsheim snakket om den nye 
rammeavtalen til en svært lydhør forsamling 
på PSLs årsmøte og ga et innblikk i hva 
avtalen betyr for samarbeidet mellom 
helseregionene og avtalespesialistene. 

– Det som blitt trukket frem som det 
viktigste for RHFene i rammeavtalen er 
bestemmelsen og presiseringen av samarbeidet 
og hvordan det kan videreutvikles og settes 
i system, sier Næsheim til Legekunsten.

Viktig er det nok også at både HFene og 
avtalespesialistene blir gjort mer oppmerksom 
på mulighetene som finnes i avtalen og 
forpliktelsene som ligger i den, sier Næsheim. 

Som før – bare bedre
For avtalespesialistene er nok noe av det 
viktigste det som ikke er blitt endret, i 
følge seniorrådgiveren. Da sikter hun 

til videreføringen av de grunnleggende 
bestemmelsene som sikrer forutsigbarhet 
for spesialistene. At de har mulighet til å 
få kompensasjon for omdisponering av en 
hjemmel – og til å selge videre og få noe igjen 
for investeringene sine. I tillegg kommer 
muligheten til å trappe ned på karrieren 
gjennom en junior/senioravtale – som egentlig 
ivaretar to interesser, både senior og den 
junior som har mulighet for å komme gradvis 

inn i en praksis, sier Næsheim. Her er det 
nye at junior og senior kan jobbe samtidig 
så lenge samlet aktivitet i praksis ikke det 
ikke økes med mer enn 20 % (red.anm.)

I tillegg kommer forpliktelsen om å jobbe 
videre med spesialistutdanning i avtalepraksis 
og rettighetstildeling, sier Næsheim- en 
svært viktig utvikling for avtalespesialistenes 
rolle i spesialisthelsetjenesten.

Legeforeningen var ikke fornøyd med bare en representant i arbeidsgruppen i Helse Sør-
Øst som skal se på, sitat: ”de regionale planene for utvikling og fordeling av avtalepraksis i 
regionen”. 

HSØ og regional planlegging

FIKK GJENNOMSLAG FOR FLERE 
MEDLEMMER I ARBEIDSGRUPPE

henvendelser fra leger der det har vist seg at den 
ansatte ikke hadde de angitte kvalifikasjonene og 
heller ikke kunne det de påsto ved ansettelsen. 
Og da kan det være for sent, advarte advokaten. 

Oppsigelse neste?
Prøvetid for ansatte må avtales skriftlig 
og kan vare i maks seks måneder – Det er 
dessverre mange som tror at når den ansatte 
er på prøve og det går dårlig, er det bare å 
kvitte seg med vedkommende. Så enkelt 
er det ikke, slo Riise-Hanssen fast. 
Det er oppsigelsesvern knyttet til ansettelsen, 
men loven sier at det er en litt lavere terskel hvis 
det er mangelfulle prestasjoner. Men hvis det 
viser seg at vedkommende etter den opplæringen 
ansatte har krav på, ikke klarer oppgavene kan 
det være det lettere å si opp vedkommende.

Mest opptatt av fag
Hva er de vanligste problemene dere 
får på bordet i Legeforeningen hos 
denne gruppen leger? JA-avdelingen får 
relativt mange oppsigelsesspørsmål fra 
næringsdrivende leger, sier Riise-Hanssen. 

Advokaten forteller at de opplever at 
næringsdrivende leger tar kontakt med dem 
først etter at konfliktnivået har blitt høyt 
mellom partene, og at legen for eksempel, 
uten å tenke seg om, har sendt en oppsigelse 
til en ansatt som ikke oppfyller formkravene. 

– Forståelig nok er avtalespesialister (og 
andre næringsdrivende leger) aller mest 
opptatt av faget sitt, sier Riise- Hanssen. 
Hun brukte en god del tid i sitt foredrag på 
administrasjonskurset til å snakke om leger 
og deres rolle som ledere. Legene må innse 
at å drive privat praksis er mer enn å være 
doktor. For å drive en vellykket virksomhet må 
man også ta jobben som arbeidsgiver, inngå 
avtaler, være veileder og ha personalansvar 
på alvor. – Det kan være lettere å lukke døren 
og konsentrere seg om pasienter enn å ha den 
vanskelige personalsamtalen, antydet advokaten. 

Midlertidige ansettelser
Hovedregelen er fremdeles at når man ansetter 
noen og har et varig behov, er at man tilbyr den 

ansatte fast jobb. Det har alltid vært strenge 
regler med hensyn til midlertidige ansettelser, 
men nå er det åpnet en noe videre mulighet 
til å ansette folk midlertidig i inntil ett år, der 
det ikke er krav om at oppgavene skal være 
av midlertidig karakter. – I noen tilfeller kan 
det jo være smart å benytte seg av dette, sier 
Riise-Hanssen, og fortsetter: Som i tilfeller når 
man er usikker på om man har et varig behov 
av en ny ansatt eller ikke. Men i hovedsak 
er dette ikke å anbefale hvis man ønsker å 
bygge et godt arbeidsmiljø. Det har blant annet 
sammenheng med forutsigbarhet for ansatte. 
Folk ønsker å bli sett, og det er nok litt sånn i 
arbeidsforhold at du får det du ber om. Ryddige 
og forutsigbare forhold og gode betingelser 
har en tendens til å gjenspeile seg i de ansattes 
innsats, avslutter advokat Riise-Hanssen.

”– Det kan være 
lettere å lukke døren 
og konsentrere seg 
om pasienter enn å 
ha den vanskelige 
personalsamtalen.

(Hanne Riise Hanssen)

Spørsmål fra Sverre Sand(gyn): Må man vente til prøvetiden er over 
med å si opp hvis arbeidsforholdet ikke fungerer?
Svar fra Riise-Hansen: Enten det er prøvetid eller ikke- med en 
gang man oppdager at her er det noe som ikke er greit, snakk med 
vedkommende og se om det er muligheter for å bedre situasjonen. 
– Det er ingen regler for når man kan si fra om at arbeidsforholdet 
ikke fungerer, samtidig er det slik at vedkommende bør få en sjanse 
og det bør gå litt tid før man faktisk har et grunnlag for å vurdere 
hvordan vedkommende gjør jobben, sa Riise-Hanssen. Hvis man 
derimot er sikker på at dette ikke fungerer, er det jo heller ikke noe 
poeng i å vente hele prøvetiden, mente hun. 

Spørsmål fra Trine Lilly Halvorsen(hud) Er man bundet av en 
husleieavtale som er gått ut på dato?
Svar fra Riise-Hansen: Har man en avtale med en start og sluttdato, 
betyr det i utgangspunktet at etter sluttdato er man ikke bundet 
av den. Men hvis man forsetter å være i lokalene, ikke sier noe, og 
fortsetter å betale husleie, kan man si at man har gått over fra å ha 
en tidsbestemt avtale til å ha tids-ubestemt avtale og da har begge 
parter forholdt seg sånn at man fremdeles har en avtale. Her vil 
husleieloven komme inn og si noe om blant annet oppsigelsestid. På 
andre avtaleområder som ikke lovregulert, vil det være et usikkert 
spørsmål.

ADVOKATENS BESTE RÅD TIL DEG 

SOM ARBEIDSGIVER: 
• Erkjenn rollen din som arbeidsgiver, 

og husk at du har innflytelse på 
omgivelsene – det du sier og gjør er 
viktig og blir lagt merke til.

• Sett deg inn i regelverket selv om 
det kan virke overveldende. Sjekk 
Legeforeningens nettsider- der finnes 
det mange gode råd. 

• Rådfør deg med kolleger, bruk tid på 
ansettelsesprosessen og ikke glem 
referanser!

• Spander en telefon til JA-avdelingen i 
Legeforeningen før en eventuell konflikt 
har eskalert.
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Karin Stang Volden (lungelege) fikk kraftig applaus 
da hun tok til orde for å takke PSL-styret og Legeforeningen for 
det store arbeidet som var lagt ned i prosessen for å få til en god 
rammeavtale.

Yngvild Skåtun Hannestad (gyn) undret seg litt over RHfenes intensjoner i forhold til ønske om å ha avtalespesialistene tilstede 
i praksisene hver dag. Hun lurte på hvilken forskjell det gjorde om hun satt i sin praksis, på sitt hjemmekontor eller på hytta så lenge 
hun gjorde jobben sin. Hun mente at dette hadde vært lettere å skjønne hvis de var bekymret over avtalespesialistenes produktivitet – at 
manglende fysisk tilstedeværelse i praksisen gjorde at man ikke oppfylte normtallene. – Er dette et kontrollbehov og at vi ikke skal kunne ha 
en mulighet til, som antagelig de ansatte i administrasjonene i RHFene har, å jobbe fra et hjemmekontor, spurte Hannestad. 
Svar: Noe av det som er bakgrunnen for dette ønsket, er behovet for tilgjengelighet, sa Næsheim og at dette behovet for tilstedeværelse , 
eksempelvis på fredager, kan være litt viktigere i regioner hvor det er en eller to spesialister innen et mindre sentralt område. Hun var glad 
for innspillene fra tilhørerne som hun ville ta med seg inn i samtalene med Helse Sør-Øst senere i høst. – Det ble sagt fra departementet at 
noen av forskjellene på en sykehuspoliklinikk og avtalespesialistene er at de ikke har ø-hjelp og ikke undervisning, men kanskje vi snart har 
begge deler og da må man se litt på rammebetingelsene for det, kommenterte Hannestad.

Wenche Sabel (anestesilege) lurte på om det fantes 
regler for avspasering for avtalespesialister. Hun hadde også 
spørsmål angående flytting ut av gruppepraksis ved utlysning av 
ledig hjemmel og sa at hun hadde sett eksempler på praksiser som 
gikk i stykker økonomisk og strukturelt fordi ny hjemmelsinnehaver 
tok med seg hjemmelen og flyttet et annet sted. Betyr det at det er 
endringer på dette området, spurte Sabel.
Svar: Det er ingen bestemmelser om avspasering i rammeavtalen, 
bortsett fra tilstedeværelse som ikke går på antall dager, men antall 
timer, sa Næsheim. Når det gjelder flytting av hjemler, er det ingen 
endringer. Selv om man er plassert i en gruppepraksis har man en 
relativt vid mulighet til å flytte i henhold til rammeavtalen. Grunnen 
til bestemmelsene om utlysning og at gruppepraksisens medlemmer 
skal være med på hele tilsettingsprosessen, er nettopp for å finne 
ut av om dette er en person man kan samarbeide godt med. 
Forutsetningene for at praksisen skal fungere etter tilsettelsen blir 
bedre ved den typen involvering fra begynnelsen, sa Næsheim. Hun 
understreket at det er svært viktig at alle som er i gruppepraksis 
har tydelige avtaler som regulerer muligheten til å flytte og 
oppsigelsesadgang, men som også tar hensyn til at de gjenværende 
i praksisen skal få tid til å områ seg og lage nye avtaler. Dette er 
aktuelt både med henblikk på økonomi og økonomiske forpliktelser 
vedkommende har overfor kollegene i praksisen de flytter fra. 

Bente Haughom (øyelege) minnet om tradisjonen 
øyeleger har for å ta i mot øyeblikkelig hjelp når det er behov for 
det. Hun uttrykte forståelse for kolleger som hadde behov for en 
administrasjonsdag, men hun snakket også om nødvendigheten 
av tilgjengelighet og om pasienter som var svært fornøyd med 
å få tilgang til øyeleger også på fredager – Vi må være såpass 
selvkritiske og modige at vi ser behovet helsemyndigheter og 
pasienter har for tilgjengelighet – Tilgjengelighet er et mantra, 
mente Haughom. 

Aud Nomeland (nevrolog) reagerte på en uttalelse om 
at avtalespesialister var ansatt av regionalt helseforetak. – Vi er 
selvstendig næringsdrivende – de regionale helseforetakene er 
våre oppdragsgivere og vi får betalt for å utføre oppdrag, men vi er 
ikke ansatt i den forstand – det vil jo forandre hele bildet av hva vi 
driver med fordi det å være ansatt blir ensbetydende med ikke å ha 
styringsrett lenger. Er det nye regler?
Svar: Dere er overhodet ikke ansatte, forsikret Næsheim. Dere 
er selvstendig næringsdrivende som har en driftsavtale med det 
regionale helseforetaket. Dueland la til at hun syntes det var vans-
kelig hvis det regionale helseforetaket kan forlange tilstedeværelse, 
så lenge avtalespesialisten oppfyller oppdraget de er tildelt. Hun 
hadde ikke sansen for at helseregionen skulle kunne blande seg inn 
hvordan oppdraget blir utført så lenge legen holder avtalen med 
oppdragsgiver. De fleste av oss jobber langt utover 37,5 timer i uken 
sa Dueland. 

Sverre Dølvik: 
Kravet fra RHFene om at man ikke kan være borte fra praksisen 
på administrasjonsdagen vekker reaksjoner blant medlemmene, 
sa Dølvik. Han var også bekymret for at SU (samarbeidsutvalgene) 
ser ut til å bli satt mer på sidelinjen enn tidligere. – Særlig i Helse 
Sør-Øst, sa Dølvik og mente at går der saker utenom samarbeidsut-
valgene og avgjørelser tas uten at utvalgene involveres i tillegg til at 
møter avlyses og saker medlemmene ønsker å få belyst ignoreres. 
Svar fra Siri Næsheim: 
– Når det gjelder samarbeidsutvalgene, ser vi svært alvorlig på 
dette, sa Næsheim. Det er en grunn til at dette er satt i system, 
nemlig at SU skal involveres, og derfor er det også nedfelt i 
rammeavtalen. Dette kommer til å bli tatt opp med Helse Sør-Øst 
og kanskje også de andre regionale helseforetakene, fordi dette er 
en omgåelse av de bestemmelsene som er nedfelt i rammeavtalen. 
Administrasjonsdag: Næsheim mente at både Helse Sør-Øst og Helse 
Midt ønsker tilstedeværelse i praksis fem dager i uken.– Legefore-
ningen har respondert på dette og mener at avtalen slik de tolker 
den gir en nødvendig fleksibilitet og at avtalespesialistene kan 
styre dette så lenge de er tilstede de ukentlige 37,5 timene som er 
bestemt i rammeavtalen. Her er det ikke oppnådd enighet og det 
blir derfor en mer formell dialog mellom partene, sa Næsheim (se 
egen sak om administrasjonsdag).

DET VAR MANGE SOM MELDTE INN SPØRSMÅL OG KOM-
MENTARER TIL FOREDRAGET - HER ER NOEN AV DEM:

Erik Zadig (ønh) var glad for at samarbeidet mellom sykehus 
og avtalespesialister skal styrkes, men hva betyr det egentlig i 
praksis? Godt spørsmål, svarte Næsheim og viste til veilederen 
der dette er mer utdypet. Hun forklarte at grunnen til at dette var 
generelt formulert i rammeavtalen var fordi plikten til samarbeid 
kan oppfylles på veldig mange forskjellige måter – om hvilke 
typer prosedyrer som skal behandles hvor; i avtalepraksis eller på 
poliklinikk. Det kan være et faglig samarbeid innenfor en spesial-
itet, utveksling av informasjon om kapasitet, felles prosedyrer og 
kliniske retningslinjer eller deltagelse i kompetanseutvikling eller 
rutiner for kontakt mellom legene og HF. I tillegg til samarbeid for 
å unngå fristbrudd og redusere ventelister, sa Næsheim og la til 
at nettopp det at det står samarbeid gjør det veldig åpent og gir 
avtalespesialistene veldig mange muligheter til å finne den typen 
samarbeid som fungerer både for dem og et HF eller DPS eller en 
annen institusjon. Det var også viktig med generelle formuleringer 
for ikke å legge noen føringer for en type samarbeid som kanskje 
mest ville være i HFenes interesser, men et samarbeid som fungerer 
for alle parter. Næsheim viste til at det også i veilederen var listet 
former for samarbeid som allerede var inngått og hadde fungert 
over tid mellom avtalespesialister og ulike institusjoner.

Trygve Kase (ortoped):
– Normaltariffen gir på enkel fotkirurgi 4000 kroner for samme 
inngrep som på sykehuset utløser 30 000 – dette gjenspeiler egen-
tlig utgiftene på operasjonen, og at man i normaltariffen har en 
pris som ikke er til å leve og som ikke dekker våre utgifter. Må man 
forholde seg til normaltariffen når man utfører inngrep for et HF? 
Svar: I utgangspunktet skal aktivitetene som gjøres gjennom 
samarbeidsavtalen, dekkes av normaltariffen dersom det er takster 
for inngrepet i tariffen. Hvis man skal samarbeide utenom normal-
tariffen må man inngå en egen avtale om hvem som skal dekke det 
og hva prisen skal være mellom avtalepartene. 

Per Anton Sirnes (indremedisiner):
I samarbeidsavtalen står det at avtalespesialistene skal behandles 
på lik linje med sykehusets leger når det gjelder bibliotektjenester. 
Men jeg opplever at hvis det lokale sykehusbiblioteket bestiller 
artikler eksternt fakturerer de oss, men ikke legene på sykehuset. 
Svar: Godt poeng, sa Næsheim og bekreftet at dette punktet (7) i 
samarbeidsavtalen nettopp var kommet for å oppklare det som har 
vært litt ulik praksis i foretakene. Det er viktig å minne sykehusene 
om bestemmelsene som er i rammeavtalen, sa Næsheim.

Sverre Dølvik kommenterte IKT i forbindelse 
med rettighetstildeling og bedring av 
rapporteringssystemer: I helse Vest kommer 
det krav til søkere på nye hjemler at de 
forplikter seg til å ha DIPS- journalsystem. 

I følge Næsheim er et eventuelt pålegg fra 
Helse Vest problematisk av flere grunner. Det 
er store begrensinger i forvaltningsretten over 
hvilke typer vilkår forvaltningen kan stille 
ved denne typen avtaler. Enda mer alvorlig 

kan det være med de konkurranserettslige 
sidene av saken ved at et regionalt helseforetak 
inngår en omfattende avtale og pålegger bruk 
av et system i konkurranse med alle andre 
potensielle leverandører av et IKT-systemer.
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Sammen både i hverdag og på fest PSL-leder Sverre Dølvik med 
sjefen, Sophie Fyllingen.

De har åpenbart et godt øye til hverandre kollegaene Grete Bondø, 
Thor Egeberg og Kirsten Thorborg Johansen- her på banketten.

Tre spesialister – med samme mål, men veldig ulike arbeidsdager.
Fra v. ortopeden, psykiateren og anestesiologen/smertelegen

Knud Erik Alsbirk (øyespesialist) hadde sikret seg kollega Vibeke 
Kaartvedt Hove som borddame. 

Urolog Sissel Overn og gynekolog Anette Berg hadde funnet seg et 
stille hjørne.

Øyelege Bettina Kinge og gynekolog Kristine Meidell

Kolleger i ånden og teknikken? Øystein Magnus og Søren Borg fikk 
æren av å avslutte årets møte med egne erfaringer fra overdragelse 
av praksis/ junior-seniorordningen. Her presentert sammen med Jo 
Erik Brøyn i den klassiske datasituasjon på enhver konferanse – Hva 
er det som skjer nå?

”Hun som fikser alt, fra Legeforeningen” Ragni Skille Berger, ville 
også gjerne høre noen av foredragene.

Standup-underholdning på banketten, med personlig PSL-Kongevri, 
var det Frode Stang som sto for.

– Kanskje jeg kan få låne mikrofonene din? Psykiater Synnøve Brat-
lie takket hjertelig for tildelingen av Tordenskioldprisen. Hun fikk 
prisen som takk for en stor og viktig jobb for PSL gjennom mange 
år. Bratlie, kjent som en dame med kontroversielle synspunkter 
og sine meningers mot. Hun satt også en periode i sentralstyret i 
Legeforeningen.

ÅRSMØTE I BILDER:

Første kvelden møttes deltagerne til hyggelig middag på restaurant Vaaghals. Studentkoret ”Sangvinerne” overrasket med lystig sangunder-
holdning og revmatolog Cybele Kristo lot seg rive med!

Ingen ting å si på innlevelsen.

– Hva skal vi ta nå?

En bankett kan brukes til så mye… Fra v. Sophie Fyllingen – daglig 
leder på Agro ønh og Alice Myrvaagnes, daglig leder på Spesialist-
senteret på Moelv.

– Allmennleger og avtalespesialister har åpenbart mye til felles, 
blant annet som næringsdrivende og ofte arbeidsgivere, sa leder 
i Allmennlegeforeningen Kari Sollien i sin hilsen til PSLerne, – og 
vi setter stor pris på samarbeidet oss imellom og jeg håper det er 
gjensidig. Hun passet også på å si at hun visste at PSL var kjent for 
å arrangere de beste bankettene i Legeforeningen og var lei seg for 
at hun ikke hadde anledning til å delta. 
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-Gynekolog Yngvild Skåtun Hannestad var kjapt ute av salen etter 
foredraget. Hun ville gjerne gi Pellegrino Riccardi en klem – men 
spurte pent om lov først!

Litt lunsj ”på snippen” før kursstart – deretter klar for mange 
timer i PSL-regi. Fra v. Birgitte Benthien, Ursula Elisabeth Teufel og 
Kristine Meidell, alle gynekologer.

Fugleperspektiv på PSL-pauser – alltid like hyggelig og sikkert nyttig 
også!

Albert Bolstad representerte Overlegeforeningen på banketten 
fredag kveld. – Det viktigste er ikke å delta men å vinne banketten, 
kvitterte Bolstad i sin muntre tale til festdeltagerne. 

”Radarparet” fra Moelv- Alice Myrvaagnes og Morten Andersen

Gruppemøte i hyggelige omgivelser: Den største deltaker-økningen av alle hadde revmatologene med en økning på 100 % siden 2014. Ytterst 
fra v. Liv Elisabeth Kjustad, Signe Marit von Stephanides, Anne Lindtner Noraas, Bente Minet, Liv Jakobsen og Cybèle Kristo.

Advokat i Legeforeningen Hanne Riise-Hanssen og ønh-spesialist Erik Zadig (sitter i PSLs styre)

Disse to er intet mindre enn pionerer i utdanningen av norske spesialister. De har begge 
frivillig tatt utfordringen med LIS (leger i spesialisering) i sin avtalepraksis.

LIS-KAMERATENE:
EN FAGLIG BERIKELSE 

Og begge har jobbet i mange år for å få 

det til – og ingen av dem angrer på det. 

I PSLs time på Administrasjonskurset 

snakket de om sine erfaringer.

Morten Andersen benytter en hver anledning til 

å slå et slag for LIS-ordningen i avtalepraksis. 

Da han satte i gang for over to år siden, 

var ikke alt på stell, men han fant ut av 

det var like greit bare å gå i gang. — ikke 

bekymre dere over det økonomiske, rådet 

han tilhørerne- det går seg til – til slutt. For 

ham og hans med arbeidere har det vært en 

faglig og miljømessig berikelse. Når det 

gjaldt drahjelp fra sentralt hold, var han 

ikke like begeistret. Urologen opplevde  at 

de som skulle være rådgiverne ikke hadde 

relevant bakgrunn for å være akkurat det 

og fungerte mer som en kontrollinstans enn 

et rådgiverorgan. Han oppfordret på det 

sterkeste til å gå inn på en LIS-ordning- særlig 

nå som det er et pålegg fra departementet 

om fire LIS-praksiser i Helse Sør-Øst.

Hudspesialist og professor (ved NTNU) Cato 

Mørk startet med LIS for et år siden. Han 

er også svært fornøyd med ordningen, og 

har fått meget gode tilbakemeldinger. – Det 

eneste som ikke var i orden da vi startet, var 
finansieringen, men de var svært motiverte 
og satte i gang likevel. Det har de ikke angret 
på, fortalte Mørk. Byråkratiet styrer veldig 
med dette til tross for at vi holdt på med det 
et par år før vi satte i gang, sa hudspesialisten. 
Han understreket at de hadde et godt og 
tett faglig samarbeid med Rikshospitalet, 
blant annet ved at LISene hadde faglig 
fordypning på sykehuset en ettermiddag i 
uken. Konklusjon: en suksess - men fremdeles  
med økonomien som en en utfordring.

Hvis du vil lese mer om erfaringen til 
Mørk og Andersen kan du finne det i 
Legekunsten (4-2015- s10 og 38).
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Seniorrådgiver Kristin Henriksen, en av to 

foredragsholdere, startet med å fortelle om 

Riksrevisjonens rolle som kontrollør. Med 

Stortinget som oppdragsgiver, foretar de 

undersøkelser på vegne av det norske folk 

for å forsikre seg om at Regjeringen faktisk 

utfører de oppgavene de er pålagt av ”folket”, 

les Stortinget. Henriksen understreket at 

det ikke var avtalespesialistene som gruppe 

som skulle under lupen, men derimot de 

regionale helseforetakene som skulle til pers. 

Oppdraget var rett og slett å se på ”De regionale 

helseforetakenes forvaltning av ordningen 

med private lege- og psykologspesialister” .

– Når vi går inn i en statlig virksomhet, 

skal det være en vesentlig årsak til 

det, og ikke et sted der alt er på stell. 

Poenget er å bidra til forbedringer i 

forvaltningen, forklarte Henriksen, 

som sammen med sine medarbeidere 

la frem resultatet i november 2015. 

Dialog
Riksrevisjonen begynte å kikke på RHFene 

i samme periode som ”dialogprosessen” 

startet. De hadde møte med forvaltningen 

RIKSREVISJONEN:

IKKE FORNØYD MED RHFene 
– Vi kan anbefale ganske mye, men vi kan ikke anbefale halshogginger som Riksrevisjonen 
i Kina faktisk kan, spøkte seniorrådgiveren fra Riksrevisjonen. Hun holdt foredrag om 
Riksrevisjonens rapport vedrørende de regionale helseforetakene og avtalespesialistene. 
Det er opp til kontroll– og konstitusjonskomiteen å bestemme hva de ønsker å gjøre med 
anbefalinger fra Riksrevisjonen. 

De stilte ”kvinnsterke” opp fra Riksrevisjonen: (fra v.)Kristin Henriksen og Ingrid Risa og støttespiller på benken Agnes Aaby Hirsch. Her representert ved de to foreleserne.

Et historisk bilde? Det må være første gang det finnes et eget ”damebord” på PSLs årsmøte. Og de ser ut 
til å ha det aldeles utmerket ”alene”!

Alltid beredt- kveldens vert Sverre Dølvik og toastmaster Morten Andersen

Pål Alm Kruse, en av nøkkelpersonene for PSL i Legeforeningen, her med 
Overlegeforeningens Albert Bolstad
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det også dithen at det kunne være behov for 

at de regionale helseforetakene i større grad 

omdisponerer ledige hjemler eller oppretter nye. 

Varierende kvalitet
I følge Riksrevisjonen har de regionale 

helseforetakene varierende kontroll på om 

avtalespesialistene er aktive nok og om 

kvaliteten på jobben de gjør er god nok. 

Revisjonen uttrykte også bekymring for at 

enkelte spesialister kunne ha fått for mye 

utbetalt i driftstilskudd i forhold til aktivitet, 

men også at man så tilfeller der man observerte 

det som kunne være for høy aktivitet. Her 

mente Riksrevisjonen at det kunne være like 

viktig å følge opp dem med høy, som med lav 

aktivitet for å sikre et forsvarlig tjenestetilbud. 

De kritiserte også RHFene og mente at de 

kunne ha effektivisert datainnsamlingen og 

redusert avtalespesialistens rapporteringsbyrde 

ved å benytte Norsk pasientregister som 

informasjonsregister. Samtidig konstaterer 

rapporten at de dataene som avtalespesialistene 

skal rapportere til NPR, blant annet om ventetid 

og epikrisetid, har for lav kvalitet til å kunne 

brukes. Konklusjonen her ble at det ligger et 

ubenyttet potensial til å følge opp kvaliteten på 

helsetjenestene utført av avtalespesialistene. 

Øker bruk proporsjonalt 
med tilgang?
Riksrevisjonen fikk støtte for det mest i 

rapporten i kontroll– og konstitusjonskomiteen, 

men det ble en del diskusjon, og 

komiteen var delt i innstillingen når det 

gjaldt hvorvidt ulikheter i forbruk av 

helsetjenester indikerer ulikheter i tilgang. 

”– Avtalespesialistene 
befant seg for det 
meste i sentrale 
strøk og bidro ikke 
til et geografisk 
likeverdig tilbud av 
spesialisthelse- 
tjenester.

(Riksrevisjonens rapport)

Sverre Sand (i midten) svarte på et spørsmål fra Erik Zadig om man hadde tall på pris/kostnadsforskjeller på sykehus og i avtalepraksis. Han minnet om at det er stor forskjell på tjenesteytingens innhold. –Med det 
mener jeg at et sykehus har andre funksjoner enn pasientbehandling– som beredskapsfunksjon, opplæring, og ø-hjelp. Dette er kostnadsdrivere- man vil aldri kunne finne kostnadstall der man kan sette likhetstegn 
mellom avtalepraksis og sykehusenes poliklinikker . 

- og med representanter for PSL. – Dette 
er jo det vi vil beskrive som et vesentlig 
område. Avtalespesialistene står for en stor 
del av polikliniske spesialisthelsetjenester, 
understreket Henriksen. Et av bildene som 
tegnet seg var at avtalespesialistene for det 
meste befant seg i sentrale strøk og ikke 
bidro til et geografisk likeverdig tilbud av 
spesialisthelsetjenester. Rapporten konkluderte 
med at de somatiske fagområdene som øye, 
hud, ønh og gyn har flest konsultasjoner og 
at med unntak av øyefaget, bidrar bruken 

av disse tjenestene i stor grad til å redusere 
de geografiske forskjellene i forbruk. Men 
forskjellene i forbruk er likevel fremdeles 
betydelige og det er som regel lavest i 
de minst sentrale kommunene. Det betyr 
i klartekst at Riksrevisjonen mener at 
tilgangen til avtalespesialister ikke bidrar 
godt nok til å utjevne forskjellene slik at 
tilbudet får en bedre geografisk fordeling. 
Det er særlig innen psykisk helsevern 
og øyefaget at dette er fremtredende. 

Hva gjør man?
Rapportens forfattere var opptatt av at 
rammeavtalens regler om at ledige hjemler 
skal videreføres ved behov. De mente å ha 
observert at denne regelen ble praktisert 
svært forskjellig rundt i landet og at selv om 
det var tilfredsstillende aktivitet kunne det 
likevel tenkes at det var steder der behovet 
for hjemmelen var enda større. Rapporten 
bemerker at Helse Vest har hatt en systematisk 
behovsvurdering om hjemmelen skulle 
omdisponeres eller videreføres. De manglet 
derimot en overordnet plan slik de andre 
RHFene hadde. Det ble også bemerket at 
Helse Nord RHF og Helse Midt- Norge RHF 
hadde god kunnskap om avtalespesialister 
gjennom kartlegging og praksisbesøk. Blant 
konklusjonene i rapporten var Riksrevisjonen 
bemerket at de regionale helseforetakene ikke 
godt nok benyttet anledningen og muligheten 
de har til å sikre samsvar mellom hvor 
avtalespesialistene befinner seg og behovet for 
polikliniske tjenester. Riksrevisjonen vurderte 

”– Vi anbefalte også 
at alle RHFene 
har planer for 
sin forvaltning av 
ordningen og for 
hjemmelsutvikling 
(også Helse Vest).

(Riksrevisjonen)

Erik Widerøe, øyelege i Tromsø kommenterte svakhetene ved aktivitetstallene som ble brukt som utgangspunkt i rapporten. – Dere må se 
på hva som ligger i antallet konsultasjoner som er kravsspesifisert til de enkelte spesialister. Hvis kravet til øyeleger eksempelvis er 3300 
konsultasjoner i året, hvor mange nyhenviste tar vedkommende? Hvor mange er ferdigbehandlede? Er det 500 som går igjen?

”Vi anbefalte at 
RHFene blir enige 
om (får omforent 
forståelse) for når 
man i følge avtalen 
kan omdisponere, og 
systematisk vurderer 
behovet for den 
ledige hjemmelen.

(Riksrevisjonen)
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her? – I utgangspunktet vil man måtte se på 

dette som en videreføring av virksomheten og 

da ligger det også der som et utgangspunkt en 

forpliktelse til å overta ansatte. – Hvis det er 

flere ansatte enn den hjemmelsinnehaveren 

har behov for, betyr det at han får byrden med 

oppsigelser og eventuell arbeidsrettskonflikt? – 

Det du nevner der er en typisk sak som bidrar 

til å bringe verdien av en praksis ned– at man 

blir sittende i en hengemyr av oppsigelser. 

Det som kompliserer saken, forklarer Grytten 

er at vi ikke bare har regler for overdragelse 

av praksis, men også en arbeidsmiljølov 

som sier noe om ansattes rettigheter. 

Majorstua – nei takk

Når man overtar en hjemmel eksempelvis i 

Oslo –Må man fortsette i samme lokaler eller 

like i nærheten av den forrige hjemmelshaverens 

adresse?– Det må skje innenfor tildelingen 

og hva betyr så det? svarer Grytten. I Helse 

Sør-Øst har man blitt strengere med å legge 

vekt på hvor vedkommende kan slå seg ned, 

eksempelvis i hvilken del av Oslo de ønsker 

det at spesialistpraksisen skal fortsette. – Man 

er opptatt av en mer ”rettferdig fordeling” 

, noe som betyr at Oslo ikke er Majorstua, 

forklarer Grytten. Her har det uten tvil 

skjedd en utvikling. Om den nødvendigvis er 

positiv i alle sammenhenger er han ikke helt 

sikker på: –Er det for eksempel mye bedre å 

drive praksisen i en bydel i Oslo med dårlig 

kommunikasjon enn å drive den på Majorstua 

i Oslo der alle T-banene går, spør Grytten. 

”– Er det mye bedre 
å drive praksis i en 
bydel i Oslo med 
dårlig kommunikasjon 
enn å drive den på 
Majorstua der alle 
T-banene går?

(N. Grytten)

Nasjonal nemnd for overdragelse 

av spesialistpraksis:

Nemnda har fast sammensetning 

og består av ; Leder Harald 

Grytten(advokat), Truls Disen (PSL) og 

Arve Kristiansen (Of)

Det er tre vararepresentanter:

Kjersti Amundsen (advokat)

Harald Guldsten(PSL)

Odd Grenager (Of)

Regnskap og rådgivningstjenester 
for leger og legespesialister

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

Vi er der for deg - ta kontakt

En mulig forklaring kan være at det er flere 
overdragelser av øyepraksiser, men det vet vi 
ikke, sier advokat og nemndleder Nils Grytten. 
Øyefaget er det største fagområdet innen 
avtalepraksis, og som man gjerne går inn i 
på et tidligere stadium i karrieren, enn andre 
fagområder i avtalepraksis. Og det er advokatens 
inntrykk at øyelegene i avtalepraksis er noe 
yngre enn sine kolleger på andre fagområder, 
der de fleste går inn i en jobb de akter å 
fortsette med resten av karrieren. – En annen 
årsak kan være at forventningene til oppgjøret 
muligens er høyere innen øye enn på andre 
fagområder, antyder advokaten. Grytten er nøye 
med å understreke at dette er spekulasjoner 
og ikke dokumenterte fakta- kun inntrykk han 
sitter med etter 10 års erfaring i nemnda. 

Kun prisfastsettelse
Nasjonal nemnd for overdragelse av 
spesialistpraksis ble etablert i 2006 og har 
siden det behandlet 60 saker. I følge Grytten 
ender bare et lite antall overdragelser i 

nemnda. De fleste løses mellom partene etter 
forhandlinger, og nemnda trer kun i kraft 
der partene er uenige og der en eller begge 
parter begjærer at nemnda skal trå til. 
– Nemndas mandat er å fastsette prisen 
for praksis ved overdragelse, ikke 
andre forhold knyttet til oppstarten, 
understreker advokat Grytten.

Nemndbehandling godt nok
Hva skal til for å få dekket advokatutgifter 
i en nemndsak? – Det skal mye til for i 
utgangspunktet skjevfordeler vi ikke kostnader, 
svarer advokaten - i hovedsak står hver 
enkelt for sine egne utgifter, forklarer han 
og kan ikke huske at noen har fått dekket 
advokathjelp utenifra i en nemndsak. Er seksti 
nemndbehandlinger på ti år mye? – Det er 
vanskelig å si med et snitt på seks i året, svarer 
Grytten, som ikke sitter med statistikk på 
hvor mange som havner i nemnd av de årlige 
overdragelsene. Det han derimot kan si noe 
om er at det forholdsmessig er en god del flere 
nemndbehandlinger i avtalepraksis enn det er i 
overdragelse av fastlegepraksiser. Dette tror han 
blant kan skyldes at det er en mer verdier, blant 
annet i form av utstyr i en spesialistpraksis i 
tillegg til at en slik praksis er langt mer kostbar.

Ansatte på lasset
Det har vært en del saker der det har 
vært spørsmål om hvorvidt den nye 
hjemmelsinnehaveren er pliktig til å overta 
ansatte fra sin forgjenger. –Er reglene klare 

ØYELEGER HAR FLEST 
NEMNDSAKER

I de ti årene nemnda har eksistert har 19 av i alt 60 saker dreid seg om overdragelser av 
øyepraksis. – Det er ingen åpenbar årsak, mener nemndleder.

”Nemndas mandat 
er å fastsette prisen 
for praksis ved 
overdragelse, ikke 
andre forhold knyttet 
til oppstarten.

(N. Grytten)

Advokat Nils Grytten har sittet i nasjonal nemnd for overdragelse av 
praksis så lenge den har eksistert.

Antall nemndbehandlinger fra 

2006 til 2016:

Saker fordelt på spesialitet:
Pediatri: 1
Gyn: 8
Hud: 7
Indremedisin: 6
Kirurgi: 4
Psykiatri: 6
Ønh: 8
Øye: 19
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På norske flyktningemottak sitter mennesker 

som ingen kommuner vil ha. Det disse ofrene 

for krig og uro i eget land har til felles er 

følgende: De er innvilget asyl og har fått 

opphold i Norge. De har store helseproblemer 

og er de sykeste av de syke flyktningene. De 

venter lenge før de får bosted i en kommune, 

opp til flere år. De nedprioriteres til fordel for 

flyktningeskjebner synliggjort i det politiske 

ordskifte. Som Olav Strand ved Hobøl 

asylmottak har beskrevet situasjonen: «Ett år i 

mottak kan flere tåle, men når ingenting skjer, 

er det fare på ferde. Mens beboerne venter på 

permanent bosted, kjører helsen deres berg- 

og dalbane. Det skal ikke mer til enn at noen 

andre beboere feirer at de har blitt bosatt. Da 

kan skuffelsen over å sitte igjen bli stor og 

mørket senker seg i sinnet. Vi er lokket på en 

trykkoker, men myndighetene må ikke tro at 

lokket ligger fast» (Vårt Land 17.11, 2014).

Det skrives heldigvis mye i Norge om å være 

fremmed (xenos) i et nytt land. Men om det å 

være fremmed i eget land – om krigsveteraners 

levevilkår i Norge - råder det derimot fortsatt 

taushet. Her har vi ganske sikkert noe å 

lære av den amerikanske hærens åpenhet.

INDIRA GANDHI HAS 
BEEN KILLED

Tekst: Einar Berle

Oppholdet i India var avsluttet. Vi hadde pakket 
bagasjen og var reiseklare, da vi ble vekket av et 
forferdelig bråk. Det hamret på døren og noen 
skrek: ”Indira Gandhi has been killed !” Min 
bror, som 20 år tidligere hadde bodd i India da 
Gandhis forgjenger Nehru døde, visste straks hva 
dette statsministerdrapet ville medføre: Opptøyer 
! Så, selv halvt ute av døren, tilsynelatende svært 
stresset, bad han meg gripe bagasjen, slutte 
seg til ham, løpe av gårde og snarest få tak i 
en taxi til flyplassen. Jeg skjønte ikke hvorfor 
det hastet slik, men ble raskt overbevist om 
nødvendigheten av et resolutt oppbrudd, da 
jeg fikk øye på menneskemassen som hadde 
samlet seg foran hotellet; et folkehav flankert 
av brennende bildekk og veltede kjøretøyer. Et 

opprør uten like, med øredøvende hyl og skrik 
fra alle kanter. Mennesker absolutt over alt, en 
trengsel man bare opplever i India. Vi presset 
oss gjennom det bølgende menneskehav, forbi 
veltede biler, søppelkasser og brennende dekk. 
Fremmede hender slet i klærne våre, ryggsekkene 
ble forsøkt revet av. Det var ubehagelig varmt 
til å være så tidlig på morgenen, og røken fra 
brente gjenstander var kvalmende. Efter nesten 
å ha blitt klemt ihjel, klarte vi med nød og 
neppe å snike oss inn i en drosje. Med hissig 
tuting og sneplogsmanøvrering, klarte sjåføren, 
mirakuløst effektivt, å brøyte seg vei gjennom 
folkemengden. Drosjen ble forsøkt lempet av 
veien, men med øket trykk på gasspedalen, 
skvatt pøbelen unna, og vi var omsider på vei 
mot flyplassen. Vel ombord på flyet kunne vi 
oppsummere dagens tildragelser: Indira Gandhi 
var drept. Det var 20 år siden Nehrus død. Det 
var omtrent to desennier siden min far hadde 
arbeidet ved et sykehus i det sydlige India. Det 
var tid for min bror og meg å fordøye inntrykk 
fra vårt eget, nu nettopp avsluttede Indiaopphold, 
en reise tilbake i tid, til det første store, norske U 
– landsprosjekt, fiskeri- og helsetiltaket i Kerala.

Fisk over fisk over fisk
Det norsk fiskeriprosjektet i Kerala var en 
storslagen, velment og idealistisk motivert 
satsing på å modernisere egnens eldgamle 
fisketradisjon, hvis viktigste hjelpemidler, til da, 
hadde vært robåt, snøre og kastegarn . Nu skulle 
havbunn tråles, båter motoriseres og havets 
ressurser håves inn. Det ble mye fisk, svært mye, 
men akk så lite lagerplass. Det var knapt med 
fryserier, og til de få eksisterende, var den lokale 
strømtilførsel, i beste fall, sterkt variabel. Trål og 
derav følgende overfiske, gjorde sitt til at deler 
av prosjektet, relativt raskt, så og si falt i fisk.

I tillegg til det i eftertid meget omtalte og 
omdiskuterte fiskeriprosjektet, var det også 
satt i gang et helseprosjekt, med tilhørende 
hospital, hvis grunnsten var lagt ned av 
daværende helsedirektør, Karl Evang. Dette 
fjerntliggende fiske- og helsevesen ble drevet 
av en liten norsk koloni, som fra begynnelsen 
av 1960 årene, hadde etablert seg i strandsonen 
utenfor Quilon, nu Kollam i Kerala. Før 
erobringen av strandtomten hadde denne 
vestvendte sandstripen tjent som friluftstoalett 
for den lokale befolkning. Efter at tidevannet 

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. 

HJEMKOMSTENS UMULIGHET

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

I følge en FN-rapport som ble publisert i juni 
i år har over 10.000 mennesker druknet i 
Middelhavet siden 2014, på flukt fra krig og 
uroligheter i egne land. Skyhøye dødstall taler 
sitt tydelige og kognitive språk, men griper 
ikke hjertene slik et nærgående bilde av ett 
lite barns tragiske skjebne (av og til) gjør. 

I følge den greske filosofen Heraklit er «Krig 
alle tings far; den gjør noen til guder, noen 
til mennesker, noen til slaver og noen til frie 
mennesker». Det den gåtefulle filosofen unnlater 
å nevne i sitt krigsregnskap er strømmen av 
flyktninger som enhver krig produserer, og 
kvinners og barns skjebner i kjølvannet av 
slike mannskapte katastrofer. Meg bekjent 
finnes det fortsatt ikke et eneste eksempel i 
historien på en krig startet av kvinner. Derimot 
finnes det et utall av rystende beretninger om 
hva krigens redsler gjør med kvinner og barn, 
og med krigsveteraner som forsøker å vende 
tilbake til normale liv. Dette er erfaringer 
vi finner dramatisert på uforglemmelig vis 
i flere av de mest kjente verkene tilhørende 
den greske antikken; i Evripedes’ tragedier 
Herakles, Helen, Orestes, Andromake, Hekuba, 
De trojanske kvinnene og Bakantinnene 
og i Sofokles tragedier Antigone, Ajax, og 

Filoktetes. Det som skiller disse ‘fiktive’ 
beretningene fra autentiske nåtidsberetninger 
eller historiske beretninger er at enkelthendelser 
dramatiseres om til universelt sanne erfaringer 
om hva det eksistensielt og moralsk sett 
innebærer å flykte eller vende tilbake fra krig 
og uro tilbake et normalt liv. Hvilke erfaringer 
er det snakk om? Her er et utvalg hentet fra 
de 2500 år gamle kildene, og som bekreftes 
gang på gang i nyhetsberetninger fra kriger og 
flyktninge-kriser i dagens verden: seierherrenes 
moralske forkrøpling og overmot (hybris), 
tapernes lidelse og ydmykelse, hatets og nagets 
florering, fremmedfrykten (xenofobien), den 
meningsløse ofringen av uskyldige kvinner 
og barn, oppblomstringen av voldtekter og 
slaveri, muren av stillhet og fortielse som både 
beveger og skremmer, fremmedgjøringen fra og 
isolasjonen i forhold til dagliglivet, overlevernes 
skyldfølelse vis-á-vis de som ble liggende 
igjen på slagmarken eller ikke klarte å flykte, 
tapet av livsmening, tapet av evnen til å elske. 
Vold og drap i nære relasjoner, avhengigheten 
av alkohol og narkotiske stoffer for å takle 
dagliglivet, skamfølelsen og samvittighetsnaget, 
tilbakekomstens umulighet, selvmordet.

Tilbake til dagens virkelighet. En Veterans 
Affairs studie fra 2012 viser at om lag 22 
amerikanske krigsveteraner tar sitt liv hver dag. 
Det er, som påpekt av Bryan Doerries, nesten 
ett selvdrap per time (Theater of war, 2015, 
s. 2). Han har i årevis drevet et prosjekt rettet 
mot amerikanske krigsveteraner hvor han med 
utgangspunkt i de greske tragedieforfatternes 

krigsdramaer forsøker å hjelpe veteraner, deres 
ektefeller og familier til å komme til rette med 
de eksistensielle og moralske ettervirkningene 
av krig. For som Doerries sier det: “Even 
the strongest of warriors can be taken down, 
long after the battle has been lost or won. 
The violence of war extends far past the 
battlefield (Theater of war, 2015, s. 70-71).

En teaterhistorie fra Amman i Jordan viser 
også de greske tragedienes tidløse aktualitet. 
Prosjektet, The Queens of Syria, startet i 
2013 og består av 50 kvinnelige flyktninger 
fra Syria som spiller sin egen versjon av 
Evripedes skuespill, De trojanske kvinnene. 
Ingen av dem hadde teatererfaring fra før. Her 
er noen av deres reaksjoner på arbeidet med 
teaterstykket: “Historien om Troja likner på 
Syrias skjebne; på Syrias kvinner og barn, på 
landet som ble ødelagt. Det var ikke nødvendig 
å skrive en ny historie; alt det som berettes 
om Troja bekreftes av hendelsene i Syria, 
verken mer eller mindre. – Stykket forteller 
om noe som er reelt for oss. Det er gammelt, 
men historien gjentar seg. Hekuba er akkurat 
som meg. Hun var konen til kongen av Troja. 
Så mistet hun alt hun eide. Hun mistet sine 
kjære og sin familie. Det er akkurat som oss; 
hun var dronningen i sitt eget hjem. Hekuba 
sa: ‘Jeg brukte å styre dette huset, men nå er 
jeg ingenting’. Det er oss nå» (Developing 
Artists (2013). Queens of Syria: http://
www.developingartists.org.uk/our-projects/
queens-of-syria:-jordan-&-uk-theatre-tour).

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

2. september 2015 var det ett bilde i media som mer enn noe annet rørte og opprørte millioner 
av mennesker. Det var bildet av Aylan Kurdide, den syriske gutten på tre år som ble funnet 
druknet på en strand nær den fasjonable badebyen Bodrum i Tyrkia.
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opparbeidet et oversiktlig røntgenarkiv, slik 
at skjermbildetolkeren kunne følge med på 
rundskygger og hilusfortetninger. Denne unike 
billedsamling ble voktet og ordnet av en betrodd 
arkivar fra landsbyen nord for den norske koloni. 
En dag, min far var kommet tilbake efter å ha 
besøkt mine søsken på skolen i Kodaikanal, 
var store deler av thoraxbildene forsvunnet. 
Ingen visste hva som hadde skjedd med dem. 
Sykehuset ble gjennomtrålet, men man fant 
bare sporadiske rester av denne, i navn og gavn, 
umistelige samling. Man hadde nesten gitt 
opp håpet om å finne røntgenbildene, da den, 
inntil da tause arkivar, tilstod sin brøde. For å 
plusse litt på lønnen, hadde han invitert noen 
hyttebeboere over til tuberkuloseavdelingen. 
Der hadde han lukket dem inn på et toalett 
– et vannklosett, med gammeldags snor til å 
trekke ned. Dette var en innretning ingen av 
landsbybeboerne tidligere hadde sett; de brukte Denne norrøne kolonien grenset an mot små strandlandsbyer, hvor levesettet var og hadde vært uendret gjennom århundrene.

Før erobringen av strandtomten til bygging av ”sørlandsbyen” hadde denne vestvendte sandstripen tjent som friluftstoalett for den lokale befolkning.

hadde skyllet vekk det meste av det avførte, 
ble stranden ryddet og i samarbeid med en 
arkitekt, med utpreget sans for idylliske 
norske sørlandsbyer, reiste man en liten norsk 
landsby innenfor stranden. Småkoselige 
hyttehus, med lett skrånende gavltak var 

plassert på rekke og rad, alle feilkonstruert og 
feilplassert med henblikk på ellers svalende 
vinder. Det var et folkloristisk preget, heilnorsk 
arkitekturvalgvalg, ikke helt passende i 
subtropisk klima. Det hadde utvilsomt vært en 
fordel om man fremfor å velge sørlandsidyll, 

hadde dradd lærdom av lokal byggeskikk, 
med bungalower som var svale om dagen og 
temperert om natten. Sørlandsarkitekturen 
virket motsatt, overopphetet om dagen og 
magasinoppvarmet om kvelden. Aircondition 
var kostbart og bare tidvis tilgjengelig, 
grunnet regelmessige strømbrudd. 

Kolonibebyggelsen ved stranden var bygget 
som en leir, en norsk ghetto med småhus, 
tennisbaner, felles spisesalong og lignende. 
Denne norrøne koloni grenset an mot små 
strandlandsbyer, hvor levesettet var og hadde 
vært uendret gjennom århundrene Fiskerne 
herfra skulle nu læres opp i nye fangstmetoder 
og alle innbyggere helsesjekkes for tuberkulose.

Fossende røntgenapparat
Tuberkulosebehandling er en utfordrende 
og krevende prosess, en prøvelse for lege 
og pasient. Den er langvarig, og det kreves 
bestandighet og stor tålmodighet fra den 
sykdomsrammedes side. Min far, praktiker og 
realist, satset i første omgang på et 2 måneders 
regime, med hovedvekt på Streptomycin. For 
å gjennomføre denne behandlingen, måtte 
pasientene melde seg på avdelingen på fastsatte 
dager, for å få sine foreskrevne injeksjoner. 
Efter streptomycinperioden, ble de så furnert 
med allehånde øvrige tuberkulostatika, men 
compliance for fortsettelsesbehandlingen, 
var ikke alltid like lett å kontrollere. 

Røntgen thorax var hjørnestenen i 
diagnostikk og terapirespons, og man hadde 

Fiske i Kerala hadde til alle tider foregått med snøre, kastegarn og robåt inntil nordmennene kom og ville hjelpe. Det norske fiskeriprosjektet i Kerala var en storslagen, velment og idealistisk motivert satsing på å 
modernisere egnens eldgamle fisketradisjon.

Det ble også satt i gang et helseprosjekt med fokus på tuberkulosebehandling og med tilhørende hospital. Grunnstenen som var lagt ned av 
daværende helsedirektør, Karl Evang var det eneste som vitnet om nordboernes innsats. Dette fjerntliggende fiske- og helsevesen ble drevet av 
en liten norsk koloni. 
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LANGREIST SAU  
OG KORTREIST KJØTT

Lammestek med urter, servert med kremet sennepsaus, søtpotetmos, 
bakte kirsebærtomater og hvitløkstekte aspargesbønner 

BENT STINANSEN

Høst er tid for lammekjøtt. Og det er ingen som er i tvil om at 
norsk lam er i absolutt verdensklasse og at utenlandske kokker mer 
enn gjerne bruker norsk lammekjøtt. Grunnen til den kvaliteten er 
at sauen har beitemuligheter her til lands som skiller seg fra andre 
land med så stor småfeproduksjon. Sauen har tradisjonelt store 
områder å bevege seg på, den er svært nøye på hva den får i seg 
og vil helst ha det mest næringsrike gresset – det som vokser opp 
nær snøkanten på våren og utover sommeren. Dessuten liker den 
variasjon i kosten og de lange vandringene, gjerne mellom fjell og 
sjø, gjør at kondisjonen er på topp når slaktetiden nærmer seg. 

Fordi landet vårt er så langstrakt – og beitesesongene 
varierer, er det mulig å få kjøtt med topp kvalitet fra august 
til november. Det blir slaktet mer enn én million lam i Norge 
hvert år og tallet er økende. Det fins en rekke saueraser i 
Norge og det er også variasjon i smaken. Generelt sett er 
norsk lam svært optimalt marmorert, og er mild i smaken i 
sammenlikning med lam fra andre deler av verden. Alt norsk 
lammekjøtt smaker godt, men skulle du være så heldig å få 
tak i kjøtt av sauer som går ute hele året, er du heldig.

selv alltid stranden til avføringsgjøremål. 
Arkivaren hadde bedt toalettgjesten sette seg 
på klosettet. Derefter hadde han slukket lyset, 
lukket døren og trukket i snoren, siste i form av 
en tauforlengelse, smuglet ut gjennom et hull i 
toalettdøren. Den intetanende toalettsitter skvatt 
antagelig i været av den fossende vannstrøm og 
styrtet mot den ulåste toalettdøren, rett i armene 
på den smilende arkivar, som triumferende viftet 
med et røntgenbilde i hånden. Bildet ble, mot et 
beskjedent vederlag, overrakt til toalettgjesten, 
med forsikring om at dette var et bilde av hans 
egen brystkasse med ditto lunger. Bildet var 
fremkommet og fremkalt av det øredøvende 
vannrushet, utløst av arkivarens resolutte drag 
i toalettsnoren. Den ”nyfotograferte” tok bildet 
med til hyttelandsbyen, der det, i mangel av 
annen dekorasjon, ble naglet til veggen. Den 
lykkelige, nye eier kunne stolt beundre og 
vise frem, om ikke et portrett, så i alle fall et 
mirakuløst bilde av sitt brystlige indre. Da 
den opprinnelige pasients navn var markert i 
thoraxbildets nedre rand med latinske bokstaver, 
meningsløs kalligrafi for den nye eier, kunne 
noen av de toalettfremkaldte bildene leveres 
tilbake. Den midlertidige eier slapp dog å 
betale tilbake utgiftene til røntgen thorax. 

Porselenskopper
Da min bror og jeg, nu omtrent tyve år efter, 
besøkte restene av det norske landsbyen i Quilon 
i Kerala, var det som å være på en arkeologisk 

utgravning . Stranden var gjenerobret og hadde 
gjenvunnet sin funksjon som vestvendt toalett. 
Tennisbanen var gjengrodd. Sørlandshusene stod 
dels tilbake, mange av dem takløse, men ingen 
av dem bebodd. Det som hadde vært den norske 
kolonis spisesal og flerbruksrom var også delvis 
lagt i ruiner. Det var ingen å se; det hele var en 
folketom spøkelsesby, flankert i nord og syd 
av sydende landsbyer hvor tilværelsen fortsatt 
fulgte eldgammel tradisjon, med en kultur som 
kortvarig var blitt avbrutt av et norsk fiskeri- 
og helseintermezzo. Hospitalsvirksomheten 
lot til å være delvis nedlagt . Det eneste 
som vitnet om nordboeres innsats, var 
grunnstenen nedlagt av helsedirektør Evang.

Ved den lille bukten, i landsbyens utkant, 
lå en del, nu motorløse, fiskebåter i opplag. 
I deres sted var gamle farkoster igjen tatt i 
bruk, og padlende fiskere hev sine garn og 
kastet sine snører, alt i henhold til eldgammel 
indisk fisketradisjon. Deler av det norske 
Keralaprosjektet fremstod således som 
en slags velment samaritansk parentes, i 
en ellers uavbrutt sydindisk tradisjon. 

Vi skulle til å forlate ruinlandsbyen, da vi 
skimtet røk fra restene av flerbrukshuset. Det 
var tydeligvis bebodd. En del squatters hadde 
benket seg rundt restene av en komfyr, som i 
mangel av strøm, nu var fyrt opp med ved. En 

dampavgivende vannkjele tydet på at tevann 
var på vei: ”Om vi ville ha en kopp ?”. Vi 
takket ja begge to, efter å ha forsikret oss om 
at vannet var skikkelig kokt og at teen var 
melk og sukkerfri. Det smakte fortreffelig, den 
var fra Munar, en teplantasje like ved, indisk 
te på sitt beste. Men det var noe mistenkelig 
kjent med koppene. Efter å ha konsumert den 
utsøkte drikk, snudde vi dem. På undersiden, 
utført i sirlig, til dels slitt, blå skrift, kunne 
man ennu lese: ”Porsgrunn Porselen”. 

Av det med pauker og trompeter introduserte 
første norske u-landsprosjekt, med fiske og helse 
i sentrum, var det nu kun ruiner igjen. Det eneste 
som bestod, og som fortsatt kunne brukes, var en 
samling kopper fra givernasjonen i ultima Thule.

Det ble bygget småkoselige hyttehus, med lett skrånende gavltak, alle feilkonstruert og feilplassert. Det 
hadde utvilsomt vært en fordel om man hadde dradd lærdom av lokal byggeskikk, med bungalower som 
var svale om dagen og temperert om natten. 

Ved den lille bukten, i landsbyens utkant, lå en del, nu motorløse, fiskebåter i opplag I deres sted var 
gamle farkoster igjen tatt i bruk, og padlende fiskere hev sine garn og kastet sine snører, alt i henhold til 
eldgammel indisk fisketradisjon.

Flerbrukshuset var tydeligvis bebodd. En del squatters hadde benket 
seg rundt restene av en komfyr, som i mangel av strøm, nu var fyrt 
opp med ved. En dampavgivende vannkjele tydet på at tevann var 
på vei.

”Norsk lam er svært optimalt 
marmorert, og mild i smaken 
sammenlignet med lam fra 
andre deler av verden.
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TILSLØRTE BONDEPIKER ”ANNO 2016”
4 personer 

EPLE- OG PÆREKOMPOTT
2 epler 
2 pærer 
1 dl sultanrosiner
1 kanelstang
5 grønne kardemommebelger 
1 rød chili
1 dl eplemost 
1 dl rørsukker eller vanlig sukker 

Skrell epler og pærer og stikk ut kjernehusene. Del fruktene i biter på 1 cm og 
ha de i en kjele med rosiner, kanelstang, kardemomme, hakket chili, eplemost 
og sukker. Kok opp og la det koke i 5 minutter til fruktene er møre. Visp med 
en visp til en grov kompott. Ta ut kanelstangen og kardemommebelgene hvis 
du finner dem. Avkjøl kompotten, gjerne natten over i kjøleskap.

FORBEREDELSE
Granola kan lages flere dager i forveien. Lag gjerne en stor porsjon 
og oppbevar den i en boks på kjøkkenet til frokost og dessert.
Fruktkompotten kan gjerne lages en dag i forveien. 

GRANOLA
2 ss demerarasukker 
1 ss smør
3 dl müsli
1 dl havregryn

5 dl vaniljeyoghurt 

Smelt demerarasukker i en stekepanne til det begynner å bli 
brunt. Tilsett smør og rør det inn i karamellen. Tilsett müsli og 
havregryn og stek til müslien blir lysebrun. Avkjøl granolaen på en 
tallerken. Anrett de tilslørte bondepikene lagvis i glass med eple- 
og pærekompott, vaniljeyoghurt og granola i to omganger.

DRIKKETIPS
Jeg er fristet til å si iskald melk. Denne desserten passer 
like godt til frokost som til dessert. Hvis melk ikke faller 
i smak kan du drikke et glass søt eplemost. 

LAMMESTEK MED URTER 
8 personer

1 lammelår, ca 2,5 kg
5 fedd hvitløk 
2 ss hakket frisk timian
2 ss hakket frisk rosmarin
2 ss salt
1 ts kvernet sort pepper 
1 dl olivenolje
2 dl hvitvin
½ l vann

Varm ovnen til 170 grader varmluft. Skjær bort nøkkelbenet (hoftebenet) fra 
lammelåret. Dette er litt vanskelig og du trenger en spiss stiv utbeningskniv. 
Det tynne kjøttstykket i enden av låret er mørbraden. Skjær av denne. 
Mørbrad er et flott stykke kjøtt, men siden det er mindre enn halvparten så 
tykt som resten av låret så trenger det mye kortere steketid. Lag små snitt i 
lammekjøttet med en grønnsakskniv og fyll hullene med skiver av hvitløk. 

Bland hakket timian, rosmarin, salt og sort pepper med olivenolje. Smør 
denne blandingen på lammelåret og legg det på et dypt stekebrett. Stek låret 
i ovnen ved 170 grader varmluft i 1 time og 30 minutter. Kjernetemperaturen 
skal være 60 grader for rosa lammestek. 

Den siste halvtimen tilsettes hvitvin og vann i det dype stekebrettet. Mørbraden 
trenger 25 minutters steking. Lammesjyen siles og tas vare på. 

Når steken er ferdig tas den ut av ovnen. La den avkjøles i 10 minutter slik at 
stekeprosessen stopper. Pakk kjøttet inn i aluminiumsfolie, og så i et håndkle, 
for å hvile i minst 30 minutter. Steken kan holde seg lunken i opptil to timer. 
Når det skal serveres utbenes lammelåret i 4 biter. Det oppdelte låret varmes 
i ovn ved 200 grader i 5 minutter før det skjæres i pene skiver og serveres.

SØTPOTETMOS
1 kg søtpoteter
4 fedd hvitløk
2 l vann 
2 ss salt 
1 dl god olivenolje
2 dl melk
2 ss smør
2 ss revet sitronskall 
½ ts malt muskat
Kvernet hvit pepper
Salt 

Skrell søtpotetene og del dem i terninger. Ha potetene i en kjele med 
vann, salt og skrelte hvitløksfedd. Kok dem møre i 20 minutter. Sil 
av vannet og ha søtpotetene tilbake i kjelen. Mos søtpotetene i biter 
med en potetmoser. Ha i olivenolje, melk, smør, revet sitronskall, malt 
muskatnøtt og kvernet hvit pepper. Smak til med salt før servering

FORBEREDELSE
Lammelåret kan gjerne utbenes, pareres og marineres med 
urter/hvitløk dagen før. Søtpotetene skrelles og deles i biter 
dagen før. Aspargesbønnene renses og forvelles dagen før. 

BAKTE KIRSEBÆRTOMATER
400 g kirsebærtomater
2 fedd hakket hvitløk
1 dl olivenolje
1 ts salt 
Kvernet hvit pepper 
1/8 potte frisk timian

Vend kirsebærtomater i hakket hvitløk, olivenolje, salt, 
kvernet pepper og frisk timian. Bak dem i en ildfast form 
i 15 minutter med ovnen på 180 grader varmluft.

HVITLØKSTEKTE ASPARGESBØNNER
1 kg aspargesbønner
2 l vann 
2 ss salt 
100 g smør
2 dl hakket sjalottløk
3 fedd hakket hvitløk
1 ts salt
Kvernet hvit pepper

Rens aspargesbønnene for topp og bunn. Kok opp vann med salt og 
la bønnene koke 5 minutter i fosskokende lettsaltet vann. Avkjøl dem i 
mye iskaldt vann, gjerne med isbiter i. Dette for å bevare grønnfargen 
best mulig. Sil av vannet. Fres hakket sjalottløk og hvitløk i smør i 1 
minutt. Tilsett kokte aspargesbønner og varm dem i smøret i 3 minutter. 

KREMET SENNEPSAUS
5 dl lammekraft fra stekingen
2 ss Dijonsennep
1 beger crème fraîche
1 ss sitronsaft
Salt 
Pepper
1 ss sukker
1 ts maisstivelse (maisenna)
1 ss vann

Kok opp den silte lammekraften fra stekingen. Tilsett Dijonsennep, 
crème fraîche og sitronsaft. Kok opp og smak til med salt, pepper 
og sukker. Jevn sausen med maisstivelse utrørt i kaldt vann. 
Kjør sausen med en stavmikser slik at den blir slett og fin.

DRIKKETIPS 
Lam og røde viner fra Bordeaux i Frankrike er bestevenner. 
Det er aldri feil å servere en vin basert på Cabernet Sauvignon 
eller Merlot til lam. Du kan gjerne velge en vin laget på druen 
Sangiovese fra Chianti i Italia, eller min favoritt Brunello di 
Montalcino fra lengst sør i Toscana. Det er godt, godt, godt...



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

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

GYNEKOLOGER
Dr. Merete Blakstads gynekologiske klinikk
Legene Merete Blakstad og Heidi Høgdahl
Majorstuhuset, Kirkevn. 64A 0364 Oslo
T: 22 60 25 60 F: 22 46 87 72

Smestadgynekologene
Dr. Andresen, Dr. Hallquist,
Dr. Nygaard, Dr. Mortensen
Dr. Ødegaard
Oscarsgt 20, 6 etg., 0352 Oslo
T: 23 33 18 00 F: 23 33 18 01

Sandvika Spesialistsenter
Runa Aabø og Oskar J. Skår
Rådmann Halmrastsvei 18
P. B. 107, 1301 Sandvika
T: 67 57 58 59 F: 67 5758 58
post@sandspes.no
www.sandspes.no

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

Dr. Funks Hudklinikk as
Prinsensgate 9, 1530 Moss
T: 69 20 98 00 F: 69 20 98 01
dr.funk@online.no

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

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




