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Avtalespesialistene var i følge
Bent Høie hans uslepne diamanter.
NÅ ER DE FERDIG SLIPT OG SKAL UT AV
SKATTKISTEN I FORM AV FLERE HJEMLER
HANDLINGSPLANEN
SOM FORSVANT.
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Spesialisthelsetjeneste på stedet hvil
R

R

smått begynt å gjøre opp sitt bo – i form av skrytelister

vært ukontroversielle. En anbefaling av status quo gir

over hva de har ”fått til”. På denne listen står det lite

sjelden kritikere grunn til å svinge seg til de store høyder.

om dagens RHF-modell til tross for at en avvikling av

Så var da også uttalelsen langt på vei forskuttert av

ordningen var høyest på ønskelisten til både Høyre og FrP

det politiske miljøet. Arbeiderpartiets helsepolitiske

i forrige valgkamp. Muligens hadde helseministeren satt

talsperson, Torgeir Micaelsen, sa til Dagens Medisin,

sin lit til at Kvinnsland-utvalget, som leverte sin rapport 1.

like før rapporten ble lagt frem, at det nå er grunn til å

desember, skulle rydde veien for å fjerne dagens modell

la sykehusene få arbeidsro, og dette oppsummerer vel

og erstatte den med mer direkte statlig styring av sykehus-

langt på vei en reformtretthet som preger helsesektoren.

egjeringen Solberg er inne i sitt siste år av denne
stortingsperioden. De to regjeringspartiene har så

sektoren. I så måte må rapporten ha vært en skuffelse for
Høie – hele 13 av utvalgets 16 representanter gikk inn for
å opprettholde det regionale nivået i helseforvaltningen.
Ikke en gang et forslag om å avvikle ett av to styrenivåer

eaksjonene på Kvinnslandutvalget rapport har stort
sett vært like fraværende som konklusjonene har

Bare YLF har uttrykt særlig misnøye med konklusjonene
i skrivende stund. Legeforeningen mener at Kvinnslandutvalget ikke har besvart oppgaven sin, men snarere har
utredet mulighetene for justeringer av dagens modell.

i sykehussektoren, fikk flertall. I spørsmålet om å fjerne
styrene på sykehusnivå, delte utvalget seg på midten.

K

vinnsland-utvalget kunne ha vært starten på
en omfattende nytenkning når det gjelder

spesialisthelsetjenesten i Norge. Det kunne ha åpnet for
en forlengelse av den blå-blå regjeringens store reformiver i politisektoren og innenfor det kommunale- og
fylkeskommunale området. På sett og vis var helsesektoren
i utgangspunktet særlig moden for endringer. Den ti
år gamle sykehusreformen har gjennomgående vært
kritisert for å være for sterkt preget av markedstenkning
og byråkrati. Den administrative retorikken som preger
reformen har virket fremmedgjørende, bare et fåtall av
befolkningen har forutsetning for å forstå innholdet i
forkortelser som RHF og HF. Hva var galt med sykehus?

SLs holdning til en eventuell omorganisering er langt på
vei samsvarende med holdningen til utvalgets flertall. I

møter med Kvinnsland-utvalget ga foreningen uttrykk for
et ønske om å beholde det regionale nivået. Et nasjonalt
nivå vil være mindre egnet som avtale-motpart, mente PSL.
Med andre ord ser det ut til at PSL fikk det som de ville.

H

va endeliktet til utvalget på lengre sikt vil være, gjenstår
å se. Mest sannsynlig vil rapporten ende sine dager i en

skrivebordsskuff. Det store flertallet av partiene på Stortinget
(H, FrP, Venstre, KrF og Sp) er fortsatt tilhenger av å endre
dagens struktur – med andre ord kvitte seg med RHFene i
sin nåværende form. Det er et flertall som neppe vil endre
seg betydelig etter valget i 2017.
Det eneste som synes klart er at

M

en forandring av RHF-modellen

i retning av et statlig nivå. Kvinnsland var faktisk satt til å

det Bent Høie hadde sett for

velge mellom tre former for mer statlig styring, men utvalget

seg for tre-fire år siden.

andatet for utvalget var preget av en forskuttering av
at makten i helsesektoren skulle flyttes videre oppover

har i realiteten valgt å vende ryggen til alle tre modellene.
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kommer til å ta lengre tid enn
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Helseministeren på offensiven:

ANTALLET HJEMLER

SKAL OPP!
Helseminister Bent Høie er slett ikke fornøyd med utviklingen av antallet avtalespesialister i den
tiden han har sittet som helseminister, men han er tilfreds med utviklingen av selve ordningen.
Tekst og foto: Lottelise Folge

– Jeg var ikke fornøyd med antallet

penger på tilbud utenifra, selv om dette er

avtalespesialister i det hele tatt, derfor ga jeg

bedre for pasientene-” sitat slutt. Slik forklarte

et tilleggsoppdrag til alle RHFene i juni i år.

de to opposisjonspolitikerne fra Høyre, Bent

Et oppdrag som var langt mere eksplisitt om

Høie og Sonja Sjøli årsaken til den manglende

at antallet hjemler skal opp. – Har de hørt på

utviklingen av antallet avtalehjemler i sitt

deg? – Det må de, smiler Høie og forklarer at

dokument 8 som ble lagt frem våren 2013.

det vært en felles forståelse av at så lenge man
forhandlet om rammeavtalen var det ikke naturlig

Og tre år etter kan det se ut til at det

å utlyse nye hjemler. – Dette kommuniserte jeg i

fremdeles er bukken som har kontroll på

møtene jeg hadde med foreningene og RHFene,

havresekken og at helseforetakene fremdeles

men nå forventer jeg en helt annen utvikling

sitter på nøkkelen til antall hjemler i alle

det neste halve året inn i 2017, sier Høie.

regioner. – Så hvor er forskjellen, er det ikke
fremdeles bukken som passer havresekken?

Bukken og havresekken

– Nettopp derfor er det nødvendig med

– Helse foretakene er i en ”bukken som

klare politiske oppdrag, svarer Høie.

passer havresekken” situasjon som gjør at de

”

prioriterer sine egne foretak og ikke vil bruke

–Da vi startet
arbeidet med alle
sittende rundt bordet
merket jeg at det
ikke var et møte som
oste av tillit mellom
de ulike aktørene.
(B. Høie).
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Avtalespesialistene mister troen
– Tror du motstanden mot avtalespesialister
er mindre nå enn før på sykehusene? Det tror
ikke Høie, men mener at forskjellen nå er at
foretakene ikke har noe valg. — Oppdraget er
at antall hjemler skal opp, og da kan de mene
hva de vil, men det er det som skal skje. Høie
sier han er sikker på at det finnes folk i systemet
som er skeptiske og vil motarbeide et økt antall
avtalehjemler – Men det kommer ikke til å
hjelpe fordi oppdraget er gitt og foretakene må
levere, understreker Høie nok en gang. – Kan
det tenkes at de legger ut så få hjemler som

– Helseforetakene er i en ”bukken som passer havresekken”
situasjon som gjør at de prioriterer sine egne foretak og ikke
vil bruke penger på tilbud utenifra, selv om dette er bedre for
pasientene-” skrev Høie da han var i opposisjon. Nå mener han
likevel at helseforetakene må følge hans klare oppdrag om flere
avtalespesialister.
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mulig og heller bruke pengene til å ansette

misfornøyd med at du ikke ble informert? – Jeg

i spesialisering har deler av utdannelsen i

sykehusleger? – Jeg kan ikke endre legers

ønsker ikke å diskutere min kommunikasjon

avtalepraksis), nesten er på plass alle de planlagte

holdninger, men jeg kan bruke min politiske

med Helse Sør-Øst med deg. Det som er helt

stedene- de siste tre (av 9) kommer etter nyttår.

makt til å gjennomføre den politikken jeg står

klart er at HSØ skal gjennomføre oppdraget de er

I tillegg kommer regelendringene som er

for. Jeg vet at disse holdningene finnes, men

pålagt på lik linje med de andre helseregionene.

gjennomført og som skal gi avtalespesialistene

oppdraget er gitt. — Er ikke formuleringen at
antallet skal opp noe vagt? – Nei, svarer Høie,

AP hermer Høie

det er det sterkeste oppdraget som er gitt noen

Tidligere i år erklærte Arbeiderpartiets

gang når det gjelder avtalespesialistene. Kan du
forstå at mange avtalespesialister begynner å
miste troen? – Det har de ingen grunn til, svarer
Høie og legger til at han opplever at dialogen
dem i mellom har vært god og med en gjensidig
forståelse for prosessen man har vært igjennom.

”

helsepolitiske talsperson Torgeir Micaelsen
sin støtte til tanken om flere avtalespesialister

(B. Høie).

En pilot som foreløpig henger i luften
og der man ennå ikke har blitt enige om
premissene for prosjektet(red.anm.).

som et virkemiddel for å få ned helsekøene.

Ikke som forventet

I følge Nettavisen og NTB tok han også

– Hadde du trodd at skulle sitte etter 3 år og ikke

til orde for midlertidige hjemler og delte

ha en eneste hjemmel i havn? Jeg hadde nok

stillinger der sykehusleger kan jobbe deltid
som avtalespesialister. Høie synes det er
kjempebra at AP har snudd, men minner om

–Jeg kan ikke endre
legers holdninger,
men jeg kan bruke
min politiske makt til
å gjennomføre den
politikken jeg står for.

muligheten til å rettighetsvurdere pasientene.

at det ikke er veldig lenge siden Gahr-Støre
beskrev avtalespesialistenes virksomhet som
”klinikker på hjørnet og – litt ”jallaforetak”. Og
helseministeren er skeptisk til antydningen om
midlertidige hjemler. Han mener det må være
forutsigbarhet for dem som går ut i avtalepraksis
og at midlertidige hjemler vil ha problemer med
å få søkere. Høie beskriver en slik ordning som
en ustabil situasjon på nåde fra sykehusene.

håpet at det skulle ta kortere tid å få på plass
rammeverket, men dette var en viktig prosess
mellom avtalespesialistene og RHFene. Og jeg
merket jo da vi startet arbeidet og hadde alle
sittende rundt bordet at det ikke var et møte som
oste av tillit mellom de ulike aktørene. Tiden det
tok var nødvendig for å bygge ned de barrierene
som hadde bygd seg opp, sier Høie. - Og jeg
merket veldig hvordan stemningen endret seg
underveis når vi fikk snakket sammen og derfor
tror jeg det var nyttig, avslutter Helseministeren.

– Dette høres ut som et virkemiddel for å få
unna kø, et slags dugnadsprosjekt for en kortere

Hva skjedde med
handlingsplanen?

periode. Men for meg er avtalespesialistene
en viktig del av den offentlige helsetjenesten.
Når det gjelder 50% funksjon på sykehus

Er det slik at Helse Sør-Øst ga blaffen i føringene

og i avtalepraksis, mener Høie at det er noe

fra deg da de frøs utlysningen av hjemler på

som man må avklare lokalt, men antyder at

ubestemt tid tidligere i år? – Jeg liker ikke at

det kan være et godt rekrutteringstiltak.

”fryseprosessen” har tatt så lang tid, sier Høiemen jeg har fått tilbakemelding på at den nye

– Look at the bright side

planen skal være ferdig før jul og da forventer jeg

Det er særlig det nye rammeverket Høie har

at de fullfører oppdraget de fikk i juni. – Er det

i tankene når han sier han er fornøyd med

ikke litt merkelig at det ble brukt mye ressurser

utviklingen av ordningen med avtalespesialistene.

på å lage en handlingsplan for avtalespesialister

Han understreker at rammeavtalen var en

frem mot 2020 som styret i HSØ deretter kjørte

forutsetning for å komme videre med planene

gjennom som en orienteringssak og ikke som

for hans ”baby” avtalespesialistene – hans

et vedtak for så senere å erklære at de ikke var

skattkiste med uslepne diamanter (fritt etter

bundet av den? Dette vil Høie ikke svare på, og

Høie). Han er også svært tilfreds med at

skyver spørsmålet videre til Helse Sør-Øst. Er du

pilotene med LIS i avtalepraksis (der leger

Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson Torgeir Micaelsen vil ha
flere avtalespesialister som et virkemiddel for å få ned helsekøene.
7
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HANDLINGSPLANEN

SOM FORSVANT

I to år ble det jobbet intenst med det som i følge ordlyden i dokumentet var en Handlingsplan
for organisering, prioritering og lokalisering av avtalespesialister i regionen mot 2020.
Problemet var bare at da det kom til stykket var det ikke en handlingsplan likevel – bare en
rapport. – Det er nesten ikke til å tro, sier PSL-leder.

PSL-leder Sverre Dølvik sier han ble ”mildest

han fikk på dette møtet virkelig stemmer, betyr

talt overrasket” da en representant fra Helse

det at en arbeidsgruppe med høykompetente

Sør-Øst på et møte tidligere i høst, forkynte

deltagere har lagt ned et langvarig og stort arbeid

at Handlingsplanen for avtalespesialister mot

under RHFets ledelse – et arbeid som også

2020 ikke ble lagt frem som en vedtakssak
i HSØ´s styremøte i oktober 2014, men kun
ble behandlet som en orienteringssak.

Kan gjøre som de vil
Det var nærmest ved en tilfeldighet at dette kom
frem på det første møte i en arbeidsgruppe som

ble sendt ut på en omfattende høringsrunde –
bare for at det hele skulle ende opp i en skuff.
Dølvik har selv sittet i gruppen som utarbeidet
Handlingsplanen/rapporten og sliter litt med
følelsen av å ha lagt ned en masse arbeid
over lang tid mer eller mindre forgjeves.

skal se på de regionale planene for utvikling og
fordeling av avtalepraksis i HSØ. De praktiske

Ført bak lyset?

konsekvensene av dette er at RHFet ikke

Ledelsen i arbeidsgruppen fra HSØ ga i følge

er bundet av de føringene og anbefalingene

Dølvik aldri uttrykk for noe annet enn at

som kommer frem i Handlingsplanen.

planen de jobbet med skulle bli den gjeldende

Og hva var så bakgrunnen for at et så
omfattende arbeid ble redusert til en
orienteringssak. Et dokument på 72 sider
fordelt på 12 kapitler og som inneholder
en svært detaljert plan for hvordan
avtalespesialistene bør brukes frem mot 2020?

handlingsplanen for de neste 5 årene. –Det var
aldri tvil om mandatet for gruppens arbeid som
var utformet på direktørnivå i HSØ. Planen
skulle erstatte handlingsplanen som hadde
vært gjeldende frem til 2010, sier PSL-lederen.
Dette mener han var en gjengs oppfatning i
både PSL, i Legeforeningen sentralt, og også

I rapportskuffen Sverre Dølvik har ikke noe godt

blant erfarne advokater i Legeforeningens

svar på dette, men antyder at hvis informasjonen

avdeling for jus og arbeidsliv (JA-avdelingen).
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Sverre Dølvik, ønh-spesialist og leder i PSL.
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PROSESSEN PÅ SPORET IGJEN
Legeforeningen og PSL har vært bekymret for videreutviklingen av avtalespesialistordningen.
Etter at en dialogprosess med felles sluttdokument, og forhandlinger om ny rammeavtale
var gjennomført, opplevde legene at den videre prosessen stoppet opp.
Helse Sør-Øst stoppet utlysningen av nye
hjemler, og det ble etablert en arbeidsgruppe
som skal utarbeide en ny handlingsplan
for avtalepraksis. Der skal man særlig
legge vekt på den “samlede kapasiteten”
i spesialisthelsetjenesten, og si noe om
behovet for avtalehjemler ut i fra dette.

Ikke i tråd med politiske mål
Legeforeningen mener dette ikke er i tråd med
de politiske direktivene som helseministeren
har kommet med, nemlig at det skal opprettes
flere avtalehjemler, og at det er et mål i seg
selv å videreutbygge spesialisthelsetjenesten
utenfor sykehusene, uavhengig av kapasiteten
på sykehusenes poliklinikker. På bakgrunn

Marit Hermansen, President i Legeforeningen.

Catherine M. Lofthus, adm. dir. i Helse Sør-Øst.

Lars Duvaland, advokat og avdelingsdirektør i Legeforeningen

- Hanne Riise-Hansen advokat og seksjonssjef

av dette ba Legeforeningen om møte
med ledelsen i RHFet for å uttrykke sin
bekymring rundt den videre prosessen.

Et godt møte
Det ble et oppklarende møte der HSØ var
representert ved Cathrine Lofthus, Steinar
Martinsen og Geir Bøhler. Legeforeningen
stilte med Marit Hermansen, Lars Duvaland,
Hanne Riise- Hanssen og Sverre Dølvik. –
Vi argumenterte for at Handlingsplanen fra
2014, slik den var utformet, var en detaljert
og god plan, sier Dølvik, men HSØ beskrev
den som mangelfull fordi den ikke hadde sett
på samlet kapasitet i spesialisthelsetjenesten
i HSØ – kun behovet for avtalespesialister.
Å se på samlet kapasitet, mente ledelsen i

9
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Geir Bøhler, kst. dir. for kvalitet, fag og pasientsikkerhet i Helse Sør-Øst.

Steinar Marthinsen, viseadm. dir. i Helse Sør-Øst.

Helse Sør-Øst var deres sørge for-ansvar, og

kritiske bemerkninger til endel

HER ER MEDLEMMENE I

det hadde de informert Helseministeren om.

formuleringer som gjelder både

ARBEIDSGRUPPEN SOM SER PÅ

jobbglidning og kvalitetsindikatorer.
Legeforeningen pekte på at “sørge-for-

SAMLET LEGEKAPASITET I HELSE
SØR-ØST
Geir Bøhler, Helse Sør-Øst RHF, leder

ansvaret” var akkurat det samme i 2014 som

Representantene fra Helse Sør-Øst var åpne

nå, og stilte seg undrende til at ikke “samlet

for å se på mandatet på nytt, og uttrykte vilje

Arild Kjetså, Sykehuset Sørlandet HF

kapasitet” var en underliggende premiss

til å diskutere endringer her. Oppsummert ser

Vegard Øksendal Haaland, Sykehuset

også den gang.

Legeforeningen og PSL positivt på utfallet
av det avholdte møtet. – Vi mener det la et

Erna Hogrenning, brukerrepresentant

Sørlandet HF
Petter Bugge, Oslo universitetssykehus HF
Erlend Hangaard, Oslo universitetssykehus HF

Representantene fra Helse Sør-Øst ga i møtet

bra grunnlag for den videre prosessen, sier

Håvard Kydland, Sykehuset Innlandet HF

klart uttrykk for at det vil komme flere nye

Sverre Dølvik. Tidsrammen for arbeidet med

Anne Kari Lind Fossen, NPF

avtalehjemler, og ga også signaler om at den

planen er utvidet, og det er avtalt oppfølgende

såkalte “frysen” i utlysninger vil bli opphevet.

møte med ledelsen i Helse Sør- Øst.

Julius Okkenhaug, NPF
Morten Andersen, Dnlf
Sverre Dølvik, Dnlf

I løpet av møtet ble også ordlyden i

Daniel Nguyen, Helse Sør-Øst RHF

mandatet til arbeidsgruppen diskutert.

Michael Vester, Helse Sør-Øst RHF

Legeforeningen har kommet med
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Marit Folkestad, Helse Sør-Øst RHF
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NÅ SKAL FASTLEGENE
HØRES OM SAMARBEID
MED AVTALESPESIALISTENE
Hva er viktigst for å få til bedre organisering og samarbeid mellom avtalespesialister og
fastleger? Det er et av spørsmålene fastlegene i Helse Sør-Øst har fått en måned på seg til å
gi tilbakemelding på.
Tekst og foto: Lottelise Folge

Utfordringen kommer fra Geir Bøhler, kst.
direktør for kvalitet, fag og pasientsikkerhet
i Helse Sør-Øst. Innspillet kom på det
andre møtet i høst der samarbeid mellom
fastleger og avtalespesialister var et viktig
tema. Og det er ikke utenkelig at ønsket
om innspill fra fastlegene kom som et
resultat av kritikk fra PSL på det første
møtet mellom HSØ, representanter fra
PKO-nettverket og avtalespesialistene.
Og det er liten tvil: det er i psykiatrien
at skoen trykker aller mest. Det gjelder
tilgjengelighet og samarbeid både i forhold til
privatpraktiserende psykiatere og psykologer.

Åpenhet – en forutsetning
Målet med dialogen mellom partene
er bedre henvisningspraksis og
kommunikasjon– og kortere ventetider
mellom legegruppene. Med andre ord: bedre
pasientbehandling, ifølge initiativtakerne.
— Åpenhet rundt disse temaene danner en god
grobunn for forbedringer, mener møteleder
Morten Engzelius. Han er spesialrådgiver i
avd. for Samhandling og BrukermedvirkningMedisin og Helsefag i HSØ-RHF. Engzelius,
som også er fastlege i Asker, leder det
regionale PKO-nettverket i Helse Sør-Øst og

Møteleder Morten Engzelius(t.v.) og kst. Direktør Geir Bøhler

”

Sverre Dølvik var kritisk til at fastlegene
ikke er representert i arbeidsgruppen
som skal se på det samordnede tilbudet
av spesialisthelsetjenester i HSØ.
11

NYHETER/AK TUELT

åpnet det første møtet om samarbeid med en
orientering om Praksiskonsulentordningen.

”

Fastlegene er
avtalespesialistenes
største og viktigste
samarbeidsgruppe.

Vanskeligst i psykiatrien
Psykiaterne ble nok til en viss grad skyteskiver
på det første møtet der også representanter
for PSL var invitert. Psykiater Anki Østrem
måtte tåle hard og til dels syrlig kritikk av
psykiaternes arbeidsmetoder og inntakspraksis
fra fastlegerepresentanter på møtet. Selv holdt
hun et detaljert og vel forberedt innlegg der
hun blant annet understreket at hennes gruppe
var meget positiv til å samarbeide om bedre
løsninger for bedre utnyttelse av ressursene.
Samtidig som hun forsøkte å sette forsamlingen
inn i dilemmaene som møter henne og kollegene
i en hverdag med psykisk syke. Behandler
vi de “riktige” pasientene og behandler vi
pasienter for lenge og uten grunn? spurte hun.

Ikke alle er ”Quickfix”

Ønsker bedre tilbakemeldinger

Hun forklarte også forsamlingen at det
synes å være en utvikling der pasienter
som henvises til DPS i økende grad
blir tilbudt kortvarige terapiforløp.
– Korte og fokuserte behandlingsforløp er
adekvat for noen pasientgrupper og vi tilbyr
det til mange av våre pasienter, sa Østrem,
men hun la vekt på at for pasienter med
alvorlige traumer og personlighetsforstyrrelser,
spiseforstyrrelse, selvmordsproblematikk
og selvskadende adferd er terapi av en
viss varighet nødvendig. – Tilheling av
emosjonelle skader tar tid, la hun til.

– Det skjer ikke sjelden at pasienter blir

Flere terapeuter- ikke dårligere kvalitet
Når henvisningene mottas, vurderes disse –
noen blir vurdert til direkte inntak og noen
til ventelisten, forklarte Østrem. Hvis da
kapasiteten er sprengt og det kommer en ny
henvisning, der pasienten også bør prioriteres
må henvisningen sendes i retur. – Ikke fordi
pasienten ikke trenger terapi, men fordi noen
allerede er prioritert til de ledige timene.

– Det hevdes at henvisningsplikt ikke
sikrer at de som mottar behandling er de
som har størst utbytte av det og at mange
pasienter går i langvarig behandling med
liten nytteverdi, sa Østrem og fortsatte:
–Vi synes det er viktig å presisere at pasienter
som vurderes å ha Rett til behandling ved
DPS ikke er de eneste pasientene som både
har behov for og kan ha nytte av terapi. – Det
å vurdere pasienters rett til behandling er en
formalisert og skjønnsmessig vurdering av svært
komplekse problemstillinger hvor kriteriene
for vurderingene kan tolkes svært ulikt.

12

ta to år uten at fastlegen får noen form for
tilbakemelding, sier fastlege Morten Engzelius
til Legekunsten. Han har et sterkt behov og
ønske om bedre kommunikasjon med psykiater
og psykolog. – Siden det er fastlegen som
skal legge frem grunnlaget for eventuelle

”

krav om ytelser fra NAV, er det åpenbart at

Anslagsvis 90 prosent
av henvisningene
til oss kommer
fra fastleger.

vi trenger en dialog med terapeuten, sier han
og legger til at det også er viktig med dialog
for å kunne vurdere når det eventuelt vi være
riktig å tilbakeføre pasienten til fastlegen.

HVA ER PKO?

Vanskelige vurderinger
– hele tiden

Østrem forklarte at samme tilstand hos to ulike
personer hvor den ene er ung og har barn og den
andre er noe eldre og uten barn, vil kunne føre
til at den ene vurderes å ha rett til behandling og
den andre ikke, men begge kan ha stort behov
for behandling og vil kunne ha nytte av terapi.

henvist til psykiater eller psykolog og det kan

Geir Dunseth, Leder av NFA sin referansegruppe i psykiatri og
praksiskonsulent ved SiV var blant dem som kom med sterk kritikk
av avtalespesialistene i psykiatri.

PKO ble opprinnelig startet i Danmark
i 1992, og tatt opp i Norge i 1995
etter dansk modell. PKO har sitt
grunnlag i en rammeavtale mellom
Legeforeningen og de regionale
helseforetak fra 1. februar 2005.
Avtalen legger grunnlag for inngåelse av
avtaler med allmennleger om å arbeide
deltid ved sykehuset som konsulent
eller ansatt, for å fremme samarbeid
mellom kommunehelsetjenesten og
sykehus. PKOs primære formål er
god samhandling mellom leger i
klinisk arbeid, knyttet til diagnostikk,
behandling og oppfølging av sykdom.
Praksiskonsulentene arbeider med å
forbedre rutiner og kommunikasjon
på systemnivå, og arbeider ikke med
enkeltpasient saker. Praksiskonsulentene
bør også samhandle med helsepersonell
som har pleie, omsorg og ivaretakelse
som sitt hovedansvar. Målsettingen er at
pasient og pårørende opplever en trygg,
forutsigbar, god og koordinert helse- og
omsorgstjeneste.
Kilde: Legeforeningens veileder for PKO
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Praktiserende Spesialisters Landsforening PSL – her med tre av sine representanter. Fra v. Sverre Dølvik(ønh), Morten Andersen(urologi) og
Oscar Løvdal(ønh).

Avtalespesialistene er integrert

med seg når man skal diskutere ordningen. Han

På det første samarbeidsmøtet i høst ga Geir

understreket også avtalespesialistenes rolle

Bøhler en innføring i avtalespesialistenes
arbeidssituasjon når det gjelder samarbeid
med sykehusene. – Det nyeste når det
gjelder avtalespesialistene – og nå er

”

Det vanligste
pasientforløpet
er fastlege avtalespesialist
- fastlege.

som en integrert del av spesialisthelsetjenesten
og som en del av sørge for-ansvaret. – Vi
skal bruke avtalespesialistene som vi bruker
foretakene for å dekke befolkningens
behov for spesialisthelsetjeneste, sa Geir
Bøhler, og mente at arbeidsdeling, hvilke
pasienter skal behandles hvor, bruk av
felles prosedyrer og kliniske retningslinjer
samt kompetanseutvikling med bidrag
fra begge parter, var viktige ingredienser

spøkte Geir Bøhler – er samarbeidsavtaler
mellom avtalespesialistene og HFene – om
hvordan man best kan samarbeide innen
de forskjellige sykehusområdene.

Ta vare på det gode
Han poengterte også at det allerede eksisterer
mye godt samarbeid mellom fastleger og
avtalespesialister. Han uttrykte derimot
skuffelse over at den nye arbeidsgruppen
som jobber med regionalplanen i Helse
Sør-Øst for å se på det samordnede
tilbudet av spesialisthelsetjenester i og
utenfor sykehus i regionen, ikke hadde
prioritert å invitere med fastlegene.

for å få til et fruktbart samarbeid.

– I utgangspunktet er det mange fellesnevnere

Effektiv og ubyråkratisk

-vi er næringsdrivende med ansvar for

En ikke ukjent politiker har sagt følgende:
det viktig å holde tunga rett i munnen,

– Det å vurdere pasienters rett til behandling er en formalisert og
skjønnsmessig vurdering av svært komplekse problemstillinger, sa
avtalespesialist Anki Østrem da hun beskrev hvilke dilemmaer hun
og hennes kollegaer møter i deres hverdag som psykiatere.

Fastlegeordningen er beskrevet som
helsevesenets største suksess og
avtalespesialistordningen som helsevesenets

i vår hverdag, sa Dølvik og ramset opp:
egen virksomhet, vi står selv for ansvaret
for investeringer i lokaler og utstyr. Vi er
arbeidsgivere og har personalansvar, med
alle de plikter og regler dette innebærer

uslepne diamant, det skulle vel tilsi at vi

og vi er underlagt de samme lover og

sammen danner en ubestridt gullrekke,

forskrifter for drift av praksis.

spøkte PSL-leder Sverre Dølvik, i sitt innlegg
da han talte avtalespesialistenes sak på

Våre virksomheter er så like på mange

Bøhler, som er konstituert direktør ved

møtet. En effektiv, rimelig, ubyråkratisk og

måter at vi har en felles «Veileder for

Avdeling for Kvalitet og fagområder i HSØ

moderne primær- og spesialisthelsetjeneste,

næringsdrivende leger», som Legeforeningens

minnet om at dette er et avtaleregulert område

nær der folk bor. En sikker vinneroppskrift,

JA-avdeling har utarbeidet for våre

(i Rammeavtalen red.anm.) som er viktig å ha

etter min vurdering, sa Dølvik.

grupper, konstaterte PSL-lederen.
13
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RHF-ENE HAR GLEMT
HISTORIEN BAK
ADMINISTRASJONSDAGEN,
SIER PSL-LEDEREN
De regionale helseforetakene hevder at de vil bort fra 4 dagers uke for avtalespesialistene.
– Det er riktig at man i snitt har en dag til administrative oppgaver, men mener RHFene med
dette at administrasjonstid ikke skal regnes inn i den totale arbeidstiden?
Tekst og foto: Lottelise Folge

Spørsmålet stilles i et brev fra PSL til Helse

irritert over at enkelte tar seg ”langweekend

Sør-Øst i forbindelse med henvendelsen fra

hele veien”. Det er ikke sånn det skal være

I Fastlegeforskriften kan vi

RHFet med krav om at avtalespesialistene

uttalte Christiansen. Hun tok opp saken
med Legeforeningen etter signaler i SU-

lese følgende i pkt. 13.1

skal være på kontoret i alle ukedagene.
– Foreningen har også problemer

ene (samarbeidsutvalgene) om at noen

med å forstå motivene for kravet,

avtalespesialister angivelig tok seg fri på

sier PSL-leder Sverre Dølvik.

fredagene og ”reiste på hytta”. Christiansens

– Full tids kurativ virksomhet innebærer

understreket samtidig at hun trodde at dette

en gjennomsnittlig åpningstid på minst

Vil ikke ha ”4-dagers uke”

gjaldt et lite antall spesialister. Christiansen

28 timer per uke 44 uker i året.

Tidligere i år sa helseregionenes talsperson

mente at det var rimelig å forvente at

Hilde Christiansen til Legekunsten at

avtalespesialistene skal være tilstede på

det sitat: – Aldri hadde vært hensikten at

kontoret alle dager i tilfelle øyeblikkelig hjelp

avtalespesialistene skulle ha fire-dagers uke.

eller andre situasjoner som kan oppstå.

Og at hun hadde forståelse for at noen ble

”

Fastlegene har
spesifisert i sin avtale
at de skal jobbe
minimum 28 timer
i uken med kurativ
virksomhet, resten
av tiden disponerer
de som de ønsker.
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om åpningstid:

I kommentaren til forskriften
står følgende:
Kommunen kan ikke ensidig kreve

Historieløst

åpningstid utover alminnelig arbeidstid som

– Det skal vi ikke. Avtalepraksis er i

beskrevet. Kommunen kan heller ikke kreve

utgangspunktet en henvisningspraksis.

at det holdes åpent alle hverdager mellom

Det er ikke nedfelt noe sted at vi skal være
tilgjengelige for øyeblikkelig hjelp, sier Dølvik.
Men det betyr selvsagt ikke at vi sier nei til
ø. hjelp hvis vi er på kontoret. PSL-lederen

8-16,jf. arbeidstidsbegrensingen på 28 timer.
Dersom partene ønsker det, kan kommunen
og legen inngå avtale om andre tidspunkter.

synes det er rart at Hilde Christiansen beskriver
administrasjonsdagen som en fridag. – Hun har

(Fastlegene er ikke bundet av å være

misforstått fullstendig, sier han. Dølvik mener

på kontoret adm.dagen(red.anm.)

det er det samme som å hevde at administrasjon

NYHETER/AK TUELT

Utdrag fra brevet til Helse
Sør-Øst der PSL beskriver
avtalespesialistenes oppgaver
utenom selve legegjerningen
Administrering av avtalespesialistpraksis
AS har ansvar for å administrere praksisen
sin. Det innebærer en rekke oppgaver.
• ansettelse og oppfølging av
medarbeidere(hjelpepersonell)
• medarbeidersamtaler,
ferieplanlegging, intern opplæring
• intern undervisning
• kontakt med utstyrsleverandører
• oppdatering av datasystemer
• rapportering til HELFO, NPR etc.
• kontraktsoppfølging med utleier,
rengjøringsfirma etc.
• økonomistyring, revisjon
• pkt. 7.3 pålegger AS et ansvar for
undervisning av fastleger, studenter
og annet helsepersonell

– Foreningen har problemer med å forstå motivene for kravet om tilstedeværelse , sier PSL-leder Sverre Dølvik.

ikke er en del av jobben i avtalepraksis.

ivaretar sin aktivitet med god margin, burde

Dette opplever Dølvik som respektløst .

det være godt nok, sier Dølvik som også

AS har også et ansvar for å utføre
pasientrelatert administrasjon av sin praksis
• kontrollere og følge opp
pasienttimebok/ventelister
• vurder og prioritere pasientsøknader
fra fastleger og andre spesialister/HF
• søke pasienter til videre behandling
andre steder i helsevesenet(andre
spesialister, HF)
• vurdere og håndtere prøvesvar
mottatt på pasienter som er
under utredning/behandling
• informere pasienter om prøvesvar/
videre behandling/videre utredning
• håndtere henvendelser fra pasienter
som er under behandling
• ekspedere resepter

understreker at kontoret skal være oppe og

Ute av syn – ute av sinn

betjent administrasjonsdagen slik at folk

– Det er mye administrasjon i en avtalepraksis,

får bestilt time og lignende. – Og skulle

konstaterer Dølvik og mener at hvordan hver

det være en time som haster, og legen er

enkelt avtalespesialist velger å fordele jobben i
løpet av uken, må være den enkelte leges valg.
Mange har erfart at å være på kontoret den
dagen man jobber administrativt, ofte resulterer
i konsultasjoner som ikke er øyeblikkelig hjelp.
– Kommer det pasienter og banker på døren,
så kan du være sikker på at det likevel

”

I Norge i dag driver
cirka 70 % av
avtalespesialistene
solopraksis(PSL).

En historie bak
I utgangspunktet ønsket regionene
at avtalespesialistene skulle ha en
fast administrasjonsdag, men fordi
avtalespesialistene selv ville ha muligheten
til å jobbe fem dager i uken, ble dette ikke
spesifisert i avtalen. Det er interessant å merke
seg at fastlegene har spesifisert i sin avtale at

blir til at man tar i mot, sier Dølvik.
borte fredagen, så vil pasienten kunne få

de skal jobbe minimum 28 timer med kurativ

Et viktig poeng er at man må forholde seg til

time mandag eller tirsdag uken etter. Skulle

virksomhet, men kommunen kan ikke kreve at

normtallene og se på pasientantall og samlede

det haste mer enn det, er det faktisk en

de holder åpent alle ukedagene. Timene fra 28

konsultasjoner. Og hvis avtalespesialisten

sykehussak, mener ønh-spesialisten.

til 37 per uke er tid de selv disponerer over.
15
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VÆR PROAKTIV!

OPPFORDRER KOLLEGER
TIL Å TA INITIATIV
Ta initiativ til en samarbeidsavtale med ditt helseforetak.
Tekst og foto: Lottelise Folge

Det er den soleklare oppfordringen fra

staten og Legeforeningen. – Jeg hadde nok

Selv har han og hans kolleger som ”sogner”

PSL-leder og ønh-spesialist Sverre Dølvik.

ventet at noen flere beit på agnet om å få

til Vestre Viken blitt enige om en avtale med

Han er litt overrasket over at det er såpass

en god samarbeidsavtale, sier Dølvik.

sitt foretak. – Ta ansvar, oppfordrer Sverre
Dølvik og vær en aktiv avtalepartner, på den

få avtalespesialister som har inngått
samarbeidsavtaler med sine lokale helseforetak

Det skjer lite

måten skaper man også et bedre grunnlag

i løpet av året som er gått. Formaliseringen

I rammeavtalens punkt 1.3 står formuleringen

for et fruktbart samarbeid. For hans del var

av samarbeidet mellom avtalespesialistene

om samarbeid mellom partene. Det er ikke

det ganske enkelt fordi ønh-spesialistene

og ”deres” foretak ble ansett som et av de

satt noen tidsfrist for inngåelse av avtaler, men

i Vestre Viken allerede har hatt et godt

viktigste punktene i rammeavtalen som

siden det er et år siden avtaleteksten var klar

samarbeid med Drammen sykehus over lang

ble gjort gjeldende fra 1. Januar 2016

og synes Dølvik det ville være naturlig at man

tid. — Så egentlig formaliserte vi bare det

etter mange og lange dialogmøter mellom

nå har kommet et stykke på vei i prosessen.

samarbeidet vi allerede hadde, sier Dølvik.

–Ta ansvar, oppfordrer Sverre Dølvik, – og vær en aktiv avtalepartner, på den måten skaper man også et bedre grunnlag for et fruktbart samarbeid, mener han. For ønh-legene blir det ingen stor overgang etter
formalisering av samarbeidsavtalen. Ønh-spesialistene i Vestre Viken har allerede hatt et godt samarbeid med Drammen sykehus over lang tid.
16
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Som før

Ta ansvar selv.

pakkeforløp, og avtalespesialistene overtar

– Det betyr i grove trekk at vi møtes vår og

PSL-lederen sier at de er klar over at det

kontroller av ferdigbehandlede pasienter, er

høst og diskuterer samarbeid om pasienter i

eksisterer svært forskjellig samarbeidsklima

nok også samarbeidet enklere og bedre.

forhold til ventetider, hvilke pasienter som

mellom avtalespesialist og sykehus avhengig

skal hvor, pasientforløp og litt om ulike

av hvor man befinner seg i landet og hvilket

komplikasjoner, forklarer PSL-lederen.

fagområde det er snakk om. Han trekker

Han hadde også sørget for å informere om

frem gynekologi i Oslo og spesialistsenteret

rammeavtalens nye bestemmelser i tidligere

på Moelv som gode eksempler på godt

møter og da avtalen var i havn, ba sjefen på

samarbeid mellom spesialister på og utenfor

ønh-avdelingen i Drammen, Hans Kristian

sykehus. – Der det er naturlige faglige

Røkenes Dølvik om å lage et forslag til avtale.

samarbeidspunkter, er det nok også lettere å

skal være likeverdige forhold. – Dette er noe

Det gjorde han ved å bruke den tilgjengelige

få til et samarbeid, mener Dølvik og legger

man blir enige om, understreker Sverre Dølvik.

malen og tilpasset den til sitt eget fagområde.

til at der det er en del forekomst av cancer og

Intet diktat
Det er ingen tvil om at samarbeidsavtalen er
akkurat det den sier den er, nemlig en avtale om
samarbeid. Det er ingen sykehussjef som skal
diktere innholdet i en samarbeidsavtale , det

HELSE SØR-ØST TILBYR DRAHJELP
– Vi får en nyansatt lege, som skal ut på

Han her også fått signaler om at gynekologi

avtalespesialistene i sitt nedslagsfelt. Det

en runde til sykehusområdene på nyåret,

i Telemark har laget avtaler og tilsvarende

opplyser rådgiver ved UNN Linn Hege Larsen.

forteller HSØ-direktør Geir Bøhler,

gynekologi i Oslo. – Vi vet at det er mye godt

Det har blant annet har vært holdt et felles

samarbeid i flere av våre fylker i vår region,

møte mellom foretakene og avtalespesialistene.

Hun skal bistå HFene og avtalespesialistene

men de har ennå ikke fått tilsendt kopi av

Selve avtalene er ikke ferdige ennå, noe som

med å få på plass samarbeidsavtaler. –

samarbeidsavtaler, med unntak fra Vestre

blant annet skal skyldes legestreiken, og

Jeg tror partene trenger en påminning

Viken og Østfold, forklarer direktøren.

de har derfor fått utsatt frist til 1.1.2017.

Ennå på møtestadiet

Når disse avtalene er klare, vil vi gå i gang

I Helse Nord er Universitetssykehuset Nord-

med de øvrige, skriver Larsen. Helse Midt-

Han forteller at Østfold er i gang med øye, og

Norge (UNN) og Finnmarkssykehuset i gang

Norge og Helse Vest hadde ikke kapasitet til

bekrefter Vestre Viken med øre, nese, hals.

med å utarbeide samarbeidsavtaler med

å svare på våre hevendelser denne gangen.

og kanskje litt drahjelp, skriver Bøhler
i en epost til Legekunsten.

Regnskap og rådgivningstjenester
for leger og legespesialister

Vi er der for deg - ta kontakt

www.legeregnskap.no • Tlf: 71 52 97 00
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ALBERT KOLSTAD HEDRET
I begynnelsen av november avholdt Norsk oftalmologisk forening sitt høstmøte – som vanlig
på Soria Moria i Oslo. Et fyldig program som blant annet gikk veien via bruken av botox i
behandlingen av strabisme, til retinopati hos premature, diabetesscreening – glaukom ,uveitt,
informasjon om Nasjonalt nettverk av arvelig øyesykdommer og KØ-utvalget for å nevne noe.
Tid var det også for høytidelig utdeling av Hjalmar Schiøtz minnemedalje og diverse priser og
stipendier.

Det er alltid en viss høytid når stunden kommer for utdeling av stipender og priser til høyst fortjente øyeleger. I år var det ekstra spesielt da Albert Kolstad fikk tildelt Hjalmar Schiøtz minnemedalje av lederen i
Øyelegeforeningen Bente Haughom.

– I statuttene til minnemedaljen står det at

medaljen for sin helt spesielle innsats for å

startet øyeklinikk i Fredrik Stangs gate i

den tildeles en person som har ytt en verdifull

fremme øyehelsen først og fremst i Nepal,

Oslo der mange øyeleger har hatt sitt virke

innsats for å fremme oftalmologien og Norsk

Laos og Eritrea, fortsatte Haughom. Albert

opp i gjennom årene. Selv kom Kolstad kom

oftalmologisk forening. Slik åpnet leder i

Kolstad hadde en oftalmologisk bakgrunn

til Ullevål i 1964 som universitetslektor

Øyelegeforeningen Bente Haughom sin tale

før han startet virksomheten internasjonalt

og senere spesiallege og han utmerket seg

til medaljemottager Albert Kolstad. Han får

som 3. generasjons øyelege. Hans farfar

som en person med nye ideer og med en
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studenter til å engasjere seg. Forskningen

Før Albert Kolstad begynte det viktige arbeidet

dreide seg i hovedsak om utvikling av

i Nepal, brukte han lang tid på å kartlegge

en teknikk for dyrking av hornhinner til

behovet for hjelp i landet . Han reiste mye

transplantasjonskirurgi. Det ble svært

rundt og da sykehuset ble lagt til byen Geta,

vellykket – og det fungerte samtidig som

var det fordi han mente at det var der behovet

”

Albert Kolstad, en
Petter Smart type
som klarte å utføre
kompliserte inngrep
med beskjedne,
selvlagde og enkle
men effektive
instrumenter.

– Bare det gode mennesket blir en god lege,- og gjør ikke mot
andre, hva du ikke vil at andre skal gjøre mot deg. (Hjalmar August
Schiøtz 1850-1927).

var størst. Det første året – 1982- utførte de
269 kirurgiske inngrep. I sin tale beskrev
Haughom ham som en Petter Smart type,
som klarte å utføre kompliserte inngrep- med
beskjedne, selvlagde og enkle, men effektive
instrumenter. Albert Kolstad utmerket seg
også med sitt store organisasjonstalent
og fine evne til å takle folk fra alle
samfunnsklasser, noe som kunne være en
utfordring blant i Nepal med sitt kastesystem.
Han brukte også tid på å lære opp lokalt
hjelpepersonell. Sykehuset ble en stor

en bank. Etter hvert gikk avdelingen over

suksess og en rekke norske øyeleger har

til kun å bruke disse hornhinnene. Det hele

senere jobbet der. I dag har hospitalet

skapende virksomhet. Han startet blant annet

endte med flere publikasjoner og utenlandske

en stor operasjonskapasitet og tar også

et forskningslaboratorium der han oppmuntret

kolleger som kom for å se på resultatene.

i mot pasienter fra landene omkring.

Erlend Landsend fikk stipend for til sammen 20000,-. Han skal blant
annet bruke pengene til dybdestudier av dry eye disease.

James Macpherson fikk stipend på 8000 kr. for å se på High
Frequency Deep Sclerotomy – The future of Surgical Glaucoma
Management?

Turid Skei Tønset ”trakk vinnerloddet” og kunne glede seg over et
stipend på 495 000 kroner for å jobbe med – Long term results of
single surgery circumferential trabecolotomy for primary congential
glaucoma
19
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Monica Sneve ble tildelt 10 000 kroner for å se nærmere på – Prevalence and associated risk factors of
vitreomacular traction, epiretinal membrane, lamellar macular hole and macular hole.

Vegard Forsaa fikk 10 000 kroner til – Objektiv evaluering av postoperativ posisjonering etter makulahullkirurgi.

Hyggelig møte mellom fra v. Henrik A. Kolstad, “medaljevinner” Albert Kolstad og hans kollega professor Jan Ytteborg.
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VIL OPPHEVE REGEL OM
DIREKTE HENVISNING
Et utvalg bestående av fem erfarne øyespesialister i avtalepraksis foreslår å oppheve regelen
som gir alle leger og optikere mulighet til å henvise pasienter direkte til sykehus. Utvalget vil
også ha intravitreale injeksjoner i avtalepraksis.
Tekst og foto: Lottelise Folge

Det er ingen tvil om at vi har et

det er nødvendig å ta inn til kontroll, sa

også når det gjelder tilsig av kataraktpasienter

kapasitetsproblem, sa Alexander Skau, leder

Skau. Dette må blant annet realiseres ved

på sykehus, og utvalget kommenterer at dette

av KØ-utvalget (KØ=kapasitet øyehelse),

at man utarbeider retningslinjer for hvem

påvirker både vedlikehold av kompetanse

da han la frem forslagene fra utvalget på

som skal kontrolleres og hvor ofte.

og opplæring av LIS. Løsningen mener

Øyelegeforeningens høstmøte på Soria Moria.
Utvalget som også besto av Ingeborg Lund
Grønning, Bettina Kinge, Vibeke Birkeland og
Jan Erik Jakobsen, har jobbet med prosjektet
siden desember i fjor. Alexander Skau,
øyelege i Bodø, konstaterte at noen øyeleger
eller øyelegesentre avviser pasienter med
beskjed om at de har inntaksstopp, og at slik
situasjonen er nå, venter en del pasienter
for lenge i forhold til det som er forsvarlig.
– Derfor må vi ha en annen tilnærming
for å korte ned ventetiden , sa Skau.

”

gruppen er kvotetildeling og aktivt bruk
av allerede eksisterende regelverk.

– At LIS skal ha deler
av spesialiseringen
i avtalepraksis, vil
være med på å
gi økt forståelse
for hverandres
arbeidsforhold.
(KØ-utvalget)

Injeksjoner i avtalepraksis
Behandling med injeksjoner på ulike
pasientgrupper opptar mer og mer tid på
norske øyeavdelinger og går på bekostning av
andre pasientgrupper. Blant disse pasientene
er også barn med strabisme som har et
svært begrenset tilbud også på grunn av lav
kapasitet og begrenset tilgang på ortoptister.
Noen øyeavdelinger protesterer på et forslag

Effektiv pasientbehandling

om å la avtalespesialister injisere. De

Et viktig element er effektiv bruk av

mener at det kan føre til overbehandling,

hjelpepersonell som optiker, ortoptist,

feilbehandling og økte komplikasjoner.

forundersøkelser. I rapporten kom det frem

Slutt på direkte
henvisning til sykehus

forslag om innføring av en vurderingstakst

Utvalget mener at man ved å endre

kan regulere kostnadene ved å sette en pris

ved fotoscreening av diabetespasienter, der

henvisningsreglene vil få henvist en mer

på behandlingen. Den må, i følge utvalget,

øyelegen ikke trenger å se pasienten ved

korrekt og selektert pasientgruppe fra

være analog med prisen på sykehus. I

konsultasjon. Dette er noe som allerede blir

avtalespesialistene og inn på sykehus og at

tillegg må man ha nasjonal konsensus på

gjort ved flere øyeavdelinger på sykehus.

man samtidig unngår en uheldig ”bypassing”

hvilke medikamenter som skal benyttes

Andre (og helt nødvendige) forslag var

av avtalespesialistene. Utvalget understreker

som primærvalg og til hvilke tilstander.

mer effektive dataløsninger. Det er også

også at det på dette området vil være ulike

Dette mener utvalget vil gi en mer enhetlig

viktig å være kritisk til hvilke pasienter

regionale behov. Regionale forskjeller er det

behandling av samme tilstand i alle regioner

øyesykepleiere og oftalmologassistenter til

Utvalget konkluderer med at myndighetene
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i avtalepraksis. Disse skal fordeles mellom
avtalespesialistene, de skal prioriteres
og det skal brukes tilstrekkelig med tid
på dem, mente utvalget som også ønsket
seg en nasjonal henvisningsmal som kan
benyttes av både fastlege og optiker og
som vil gjøre det lettere å vurdere og
prioritere henvisninger. Utvalget foreslo
også en økt mulighet i helseforetakene for å
godkjenne vikar i avtalepraksis i forbindelse
med ferier, møter og etterutdanning som
vil bidra til å økt aktivitet og reduserte
ventetider. Bedre tilgjengelighet for
pasienten gjennom nettløsninger og
utvidet telefontid var andre forslag.
Subspesialisering hos avtalespesialister der
man effektivt kan utnytte spesialist eller
spesialistgrupper og spesialutstyr var også

”

Behandling med
injeksjoner på ulike
pasientgrupper
opptar mer og
mer tid på norske
øyeavdelinger.
(KØ-utvalget)

Noen øyeleger eller øyelegesentre avviser pasienter med beskjed om at de har inntaksstopp, sa Alexander Skau, øyelege i Bodø, da han la
frem KØ-utvalgets rapport på høstmøte. – Derfor må vi ha en annen tilnærming for å korte ned ventetiden, sa Skau.

forslag i rapporten. Tørre-øyne-klinikken,
Glaukom-poliklinikker, Readingsentra
for diabetes, ble nevnt som eksempler.

og gjøre det enklere for myndighetene å

øyespesialister som er utdannet siden man

beregne kostnader for de enkelte diagnosene.

startet injeksjonsbehandling. En rekke av disse
spesialistene behersker diagnostikk, prosedyre

Jobber på kveldstid
I dag er det slik at en stor del
injeksjonsbehandlingen i Helse Sør-Øst

og oppfølging og er ikke lenger ansatt på
sykehus. En del av disse legene burde kunne
tilby injeksjonsbehandling, mener utvalget.

Okuloplastiske pasienter
Dette er blitt et tilbud som er helt nedprioritert
på mange sykehus, noe som medfører
tap av kompetanse. I følge utvalget er
det blant annet et ønske fra OUS om at
avtalespesialister og omkringliggende

foregår på kveldstid og i helgene. Noe som

Nasjonal henvisningsmal

sykehus skal operere flere pasienter med

gir merbelastning for personell og ekstra

I følge utvalget bør det ikke være anledning

okuloplastiske tilstander etter avtale med

inntekt for de involverte. Det er nå to kull

til å reservere seg mot behandling av barn

øyeavdelingen om økonomisk refusjon.
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vurderinger som må gjøres, sier Amlie Sandv
Var det riktig å gi denne behandlingen?
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indikasjonene riktige?
Var alle indikasjone
kontraindikasjoner vurdert? Ble prosedy
utført etter boka?
Hvis svarene er ja på alle disse spørsmål
må man spørre seg om det er noe feil ved s
prosedyren som bør justeres for å hindre at
skjer igjen.

INJEKSJONER BØR PRIMÆRT VÆRE EN LEGEOPPGAVE

Tidligere leder av Øyelegeforeningen og nå
leder av KØ-utvalget, Alexander Skau, mener
intravitreale injeksjoner først og fremst er en
TIl sØNDErBorg syKEHUs: sykepleierne der utfører alle injeksjonene, forteller leder for øyeseksjonen og
oppgave for legene, ikke minst fordi det er
nd gjersøe som også har en mastergrad i helseledelse fra ”ole Berg skolen” ved Uio. overlege Karin amlie
dem som er ansvarlige for behandlingen.

eger er et knapphetsgode, må sykepleiere trenes opp til å foreta intravitreale injeksjoner.

Alexander Skau har 10 år bak seg som
øyespesialist på sykehus og har nylig gått
over i avtalepraksis.
over at
på den delen av behandlingen man
r muligheten
til å læreHan
oger klarkvalitet
alle behandlinger med injeksjoner ikke lar
velger å overføre.
t ikke sykepleierne tar alt.
seg gjennomføre av øyespesialister, men
han reagerer på at man har involvert andre
LeGeR – et KNAPPHetSGOde
SeØYNe
yrkesgrupper på sykehus i behandlingen
før man har
tatt i bruk øyespesialister
Hvorfor tror du en del leger er sterkt i mot
gjennomfører
injeksjonene
i avtalepraksis. Han ville fortrukket å
at sykepleierne tar over?
øyesykepleiere og har
involvere avtalespesialistene først og deretter
opplæringsprogram
for å
andre yrkesgrupper, understreker han.

Detektivarbeidet i ettertid vil avdekke h
tiltakene må settes inn og hvem som m
ansvaret for feilene som er begått, mener Am
Sandvand. Generelt vet vi jo at komplikasjo
forekommer uansett om det er leger e
sykepleiere som utfører prosedyrer.

eN FORMIdABeL ØKNING
Sykehuset i Tønsberg foretok 20 intravitr
injeksjoner i 2007 og regner med å ende på 2
i 2012. Det høyeste antallet injeksjoner git
Fordi det alltid har vært leger som har utført
ehandlingen. Opplæringen
pasient er 60.
dette inngrepet,Alexander
menSkaudet
erpåjo
ikke
slikandre
atyrkesgrupper
det påèn
og wet lab
der
reagerer
at man
har involvert
sykehus i behandlingen med intravitreale injeksjoner før man har
Kun
fåsykepleierne
kvalifiserte
tatt i bruk øyespesialister i avtalepraksis.
I følge Skau har
de fleste av dagens
legene alltid har gjort må de fortsette å gjøre, sier
øyne, forteller
Fagelund
avtalespesialister ikke lært å utføre
en engasjert overlege. Vi har ikke legehender
laget en
autoriseringsliste
– Ja, dette bør være en legegjerning , mener
intravitreale injeksjoner, og er derfor ikke
til å kunne ta seg
av den enorme økningen av
isk til verks
og prosedyren
Skau. Han ønsker ikke å være kategorisk,
aktuelle som behandlere. Medikamenter
pasienter.
Da blir
en vurdering
hvordandet
vi
r trinn. for
Dette
for åinjeksjoner
trygge i Norge
mendet
understreker
at det er av
en behandling
intravitreale
ble
er naturlig på
at leger
også
fordi det er
godkjent i 2007 og de siste 9 årene
antallet pasientene
kanharivareta
bestutfører,
mulig
måte.
legene
som
står
ansvarlig
for
behandlingen.
injeksjoner eksplodert, samtidig som Hun
man
minner om at behandlingsbehovet
Noe annet mener han er sløsing med
har utdannet en rekke nye øyespesialister
vil fortsette å øke. Slik situasjonen er i dag
M eR BeHANdLeR
ressurser, spesielt med tanke på at det tar
som ikke lenger jobber på sykehus.
er det langt lettere
fåspesialister
gjennomslag
for en
lig truet?
lang tid åålære
opp i adekvat
sykepleierstilling
enn en
legehjemmel.
Det er
diagnostikk
og algoritmer
for behandling.
– Men la oss gjøre et tankeeksperiment
ved å
Dette
er
kunnskap
som
er
tilegnet
over
år på
tenke
oss
at
cirka
60
øyeleger
i
avtalepraksis
kjensgjerning sier Sandvand. – Skjønner du
at
det, sier overlege Amlie
sykehus,
for
så
å
ikke
kunne
benyttes
videre
utfører regelmessig kataraktkirurgi, sier
enkelte leger er skeptiske til ansvarsforholdet?
eksjonen er bare en del
i avtalepraksis. – Vi kan aldri ta oss av alle,
Skau – og at halvparten av disse er kvalifisert
Ja, det gjør jeg.noeDet
er et kjent fenomen at når
ngsprosess.
Det er legen
som heller ikke er ønskelig, men vi kan
rent faglig til å utføre injeksjoner. La oss
man endrer noen
grenser
det
idt inngrepet
skal
avlaste
- så blirsådetblir
bedre
forreaksjoner.
alle parter.
videre tenke
oss atgjøres
hver av de kvalifiserte
spesialistenesom
får tildelt
500 pasienter med
lke medisiner
skal
Lett å øke kapasiteten
behov for
Operasjonsstuer
og HAR ANSVARet?
HVeM
r kontroller
oginjeksjoner.
bestemmer
Alexander Skau er også opptatt av hvorfor
også utstyr til å utføre injeksjoner
Hva skjer når
det oppstår en netthinnelingen dermed
i behandlingen,
kapasiteten på sykehusene blir mindre.
foreligger allerede hos disse, skyter han inn, og
løsning og pasienten
er sintat det
og jobbes
har behov
ereførespresiserer:
eller detavsluttes.
Han understreker
godt på for
foreligger ingen sammenheng
å ansvarliggjøre
noen? men at et av problemene
met for mellom
sykepleierne
sikrer
øyeavdelingene,
katarakt-kirurgi
og kunnskap
om
injeksjoner. Men det vil da være 15000
injeksjoner i året som kan flyttes ut av sykehus
slik at sykehuset kan utføre tilsvarende
andre behandlinger det er naturlig å utføre
på en øyeavdeling. – Er dette mer naturlig
enn at sykepleiere på sykehus injiserer?

er at etter hvert som sykehusene fjerner mer
og mer av støttepersonell, blir effektiviteten
tilsvarende lavere. – Hos oss i avtalepraksis
går vi motsatt vei og ansetter ekstra hjelp,
forteller Skau – da går alt enklere og mer
effektivt både faglig og praktisk, legger han til.

lt vet vi jo at komplikasjoner
mmer uansett om det er leger eller
iere som utfører prosedyrer.

Her utføres det intravitreal behandling. (foto: E.F. Gjersøe)

IllUsTrasJoNsFoTo: slik ser det ut når man utfører en intrav
injeksjon. Foto: E F gjersøe
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BOTOX

– EN NYTTIG OG VIKTIG
BEHANDLINGSMULIGHET
Bruk av botox i behandlingen av strabismepasienter er både en nyttig og viktig
behandlingsmulighet, mener øyespesialist på Haukeland sykehus Olav H. Haugen.
Tekst og foto: Lottelise Folge

Olav Haugen har operert flere tusen pasienter

EMG-veiledet injeksjon i dråpeanestesi og 54

med strabisme siden slutten av åtti-tallet.

av 59 inngrep forløp uten komplikasjoner.

– Men fremdeles er det ingen konsensus i
Norge for hvordan man skal behandle disse

De hyppigst forekommende diagnosene

pasientene, heller ikke internasjonalt, forteller

hos barna var konsekutiv exo- og esotropi

Haugen. Han la frem egen statistikk på
behandling av strabismepasienter fra de siste
fem årene (2011-2015) på et møte mellom
øyeleger og ortoptister på OUS i november.

Et inngrep uten arrvev

(5). Primær esotropi (4), plutselig oppstått
esotropi (3), abducensparese (3) og esofori
(1).Av de 16 barna som ble injisert var det 13
som kun fikk en injeksjon og 3 ble behandlet
med 2. Samtlige av barna ble lagt i narkose
og behandlet uten EMG(elektromyografi).

I løpet av fem år (2011-2015), opererte Olav

Geografiske forskjeller

H. Haugen 75 pasienter med ulike former for

Behandlingsmetoder og teorier rundt

strabisme, med i alt 121 behandlinger ved

strabismebehandling er avhengig av hvor i

Haukeland sykehus. Av de 59 voksne som ble

landet man befinner seg. – Men dette er en

operert var 54 inngrep helt uten komplikasjoner

internasjonal utfordring og ikke noe spesielt for

og nesten seksti prosent av pasientene var

Norge, forteller Haugen som likevel er fornøyd

fornøyde med resultatet. 11 av pasientene

med at kravet til evidens og standardisering

var ikke fornøyde med inngrepet (18%),

av kunnskap kommer mer og mer. Han regner

mens når det gjelder den siste fjerdedelen
av pasientene har man, av ulike praktiske
årsaker (flytting etc.), ikke lykkes å samle inn
opplysninger fra. - Inngrepet er enkelt, raskt
og man lager ikke arrvev, utdyper Haugen
som har best erfaring med voksne pasienter.

derfor med at praksisen blant behandlerne
etterhvert skal blir mer evidensbasert og
understreker hvor viktig det er å følge med
internasjonalt og å møtes for å dele erfaringer.

Felles løft
Nå planlegges det en flerregional
behandlingstjeneste og i denne planen inngår

I Haugens materiale var de vanligste diagnosene

også forskning. – Og da håper vi jo at flere

hos voksne abducensparese (15), primær

avdelinger kan samarbeide om prosjekter – gjøre

esotropi (13), og konsekutiv exotropi/esotropi

opp pasientmateriale og helst utføre prospektive

(10). Hos de voksne pasientene ble det brukt

studier, sier en optimistisk øyespesialist.
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–Behandlingsmetoder og teorier rundt strabismebehandling er
avhengig av hvor i landet man befinner seg, sier øyespesialist Olav
H. Haugen.

”

– Og da håper vi
at flere avdelinger
kan samarbeide om
prosjekter – gjøre
opp pasientmateriale
og utføre prospektive
studier.
(O.H. Haugen)
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UTDANNER FOR MANGE
ØNH-SPESIALISTER
I følge nye tall fra EU, vil alle de tre skandinaviske landene og Finland i fremtiden utdanne for
mange ønh-spesialister. I Norge i dag er det 323 stillinger for denne spesialiteten og akkurat
nå 103 leger i spesialisering(LIS).
Tekst og foto: Lottelise Folge

Professor i ønh-sykdommer Sverre Steinsvåg
som er medlem av EU-kommisjonens
rådgivende organ for utdanning (UEMS),
sier til Legekunsten at man er bekymret for
at fremtidige ønh-spesialister utdannes til
arbeidsløshet. I følge tall fra Legeforeningen
er det i dag 577 godkjente ønh-spesialister i
Norge og 323 stillinger som omfatter både

”

– Helsedirektoratet vil
nok spare betydelige
summer på å la
spesialitetskomiteene
bestå.
(S. Steinsvåg)

sykehusstillinger og avtalehjemler. Steinsvåg
oppgir at i tillegg til disse tallene er det 103
som er i spesialisering, men dette er altså et
tall som kan gi for mange ønh-spesialister i
tiden som kommer, skal vi tro beregningene fra
EU. Professoren ser også utfordringer med det
store antallet leger som utdannes i utlandet.

Tvinges ut?
Steinsvåg har ikke oversikt over hvor mange
av spesialistene som befinner seg i de øvre

– Ønsker leger faste jobber som LIS-leger må de være villige til å flytte på seg, sier professor Sverre Steinsvåg.
25
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alderssjikt og som snart skal gå av med

LIS-lege i en ny spesialitet. – Men ønsker

opplever at det er godt utbygde kulturtilbud.–

pensjon. – Det mangler spesialister i de

leger faste jobber som LIS-leger må de være

De vil være der de har mest sosial tilknytning

mindre byene og i distriktene, kan et overtall

villige til å flytte på seg, sier Steinsvåg.

og tilbud om nasjonalt teater og opera, smiler

av ønh-spesialister føre til at disse flytter fra
sentrale strøk og bemanner stillinger der det
er behov? Professor Steinsvåg tror ikke det
vil skje. Han sier det er få spesialister som
søker seg til distriktene og til mindre byer
som eksempelvis Ålesund og Haugesund.

”

han og legger til at de de fleste glemmer at
det er fantastiske kulturtilbud mange steder

– De fleste glemmer
at det er fantastiske
kulturtilbud mange
steder i Norge.

Ingen søkere

(S. Steinsvåg)

– Her i Kristiansand fikk vi heller ikke

i Norge og slett ikke bare i de store byene.

Lange køer
– Men det er fremdeles lange ventelister hos
ønh-leger både på sykehus og ute i praksis?
Steinsvåg bekrefter dette, men konstaterer
at ventetidene på sykehusene er på vei ned.
Situasjonen for spesialister utenfor sykehus er

en eneste søker til en utlyst stilling i ønh-

litt annerledes. Hos de etablerte kan det være

sykdommer, forteller Steinsvåg. Han sier

To skal ha jobb

lang ventetid, mens hos nyetablerte helprivate

det er mange eksempler på at spesialister

I tillegg kommer ektefeller som kanskje er i

er det fremdeles mange ledige timer. — På

foretrekker å ta jobber som bedriftsleger

en fast attraktiv jobb og – barnehageplasser.

Sørlandssykehuset har ventetiden gått ned fra

eller begynner på en ny tilværelse som

Mange flytter også helst til steder der de

100 til 60 dager på et år, forteller professoren.

ØRE-NESE-HALS FÅR EGEN
SPESIALISTUTDANNING
Mens de andre spesialitetene legger opp til en spesialisering i tre moduler, har ønh landet
på kun en modul – nummer tre.
Årsaken til at det blir et litt annerledes løp for

fellesundervisningen i modul 1 og 2 ikke

spesialitetskomiteene. – Jeg skal være

denne spesialistgruppen er fordi spesialiteten

aktuelt for spesialisering innen ønh. – Det

forsiktig med å spekulere, smiler Steinsvåg,

favner så ulike fagområder – både medisinsk

har vært mye møtevirksomhet og arbeid med

men det skal ikke stikkes under en stol

og kirurgisk.– Vi endte opp med et forslag

læringsmålene for spesialistutdanningene det

at Helsedirektoratet vil spare betydelige

som egentlig har ligget der hele tiden ,

siste året, forteller Steinsvåg som er svært

summer på å la spesialitetskomiteene

sier professor Sverre Steinsvåg, - og som

fornøyd med det femårige utdanningsløpet

bestå. De kan ha innsett at hvis dette

har mye av sin bakgrunn i den europeiske

de har fått til for hans spesialitet.

arbeidet ble tatt inn i direktoratet, ville
kostnadene bli betydelige. Slik det er nå,

spesialistutdanningen, noe han er meget
fornøyd med. Han forteller at de selvsagt

Spesialitetskomiteene består

jobber spesialitetskomiteene nærmest på

skal ha mye av de samme fellestemaene

Steinsvåg sier at Helsedirektoratet har

rent idealistisk grunnlag, sier Steinsvåg.

som de andre spesialitetene , men at det blir

gått tilbake på en del forslagene de la opp

”helspesialisering” fra dag en. Dermed blir

til. Blant annet gjaldt det nedleggelse av
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Erfaringskonferanse i regi av Hørselshemmedes Landsforbund:

Tinnitus – en folkehelseutfordring?

STORT BEHOV FOR OPPLÆRING AV
FAGFOLK I TINNITUSBEHANDLINGEN
”Dette må du lære deg å leve med” er en setning som er og bør være tabu i et hvert forsøk
på å hjelpe pasienter med tinnitus, sier professor.
Tekst og foto: Lottelise Folge

Professor Eva-Signe Falkenberg, en av
over hundre deltagere på en konferanse om
tinnitus i Oslo nylig, har jobbet med tinnitus
(øresus) og fulgt utvikling og behandling av
denne tilstanden siden midten av 90-tallet.
Hun slår fast at det viktigste som har
skjedd på dette området de siste 20 årene er
erkjennelsen og bruken av den såkalte TRTmodellen Tinnitus-Retraining-Therapy).
Eva-Signe Falkenberg, som for øvrig er tildelt
Kongens fortjenstmedalje i gull for sitt arbeid for
hørselshemmede, understreker også betydningen
av å unngå det man kaller negativ rådgivning
(NR) overfor pasientene. – Vi må si til pasienten
at de skal lære seg å leve uten tinnitusplagen –
positiv informasjon er det aller viktigste, sier
hun. Hun er dypt uenig med dem som påstår at
dette er noe du må ”lære deg å leve med”, og
understreker at det fremdeles er et stort behov
for opplæring om tinnitus blant fagfolk.

Ikke nødvendigvis permanent

Om lag 60 % av dem som er plaget med
tinnitus, sier at de fikk øresus i forbindelse
med en negativ hendelse i livet. Det kan
være en skilsmisse, et dødsfall, en plagsom
behandling eller en annen traumatisk opplevelse.
Stress er også nært knyttet til tinnitus.
En fysisk skade på øret eller en annen
årsak til hørselstap kan også være
triggere til tinnitusopplevelsen, men
dette betyr ikke at tinnitusplagen eller
også selve lyden ikke kan bli borte.

”

Professor Eva Signe Falkenberg er dypt uenig med dem som påstår at tinnitus er noe du må ”lære deg å leve med”. Hun understreker at det
fremdeles er et stort behov for opplæring om tinnitus blant fagfolk.

Kroppen reagerer
Det å få tinnitus kan oppleves truende, og
den kognitive behandlingen under stikkordet
ufarliggjøring er uhyre viktig. Kroppen
reagerer naturlig nok på et “faresignal”, og uten
informasjon og behandling kan man komme inn
i en ond sirkel som øker oppmerksomheten mot
øresusen samtidig som kroppen reagerer med
både fysiske og psykiske negative reaksjoner.

Det viktigste som har skjedd i tinnitusbehandlingen
de siste 20 årene er erkjennelsen og
bruken av den såkalte TRT-modellen.
(E-S Falkenberg)

– At kroppens forsvarsmekanismer trer i kraft,
er helt naturlig, sier professor Falkenberg.
Hun har møtt mange pasienter som har
opplevd at tinnitusbehandlingen virker, og
mange har kunnet bekrefte at plagen, inkludert
selve lydopplevelsen, er borte. Noen sier det
slik: “Nå er det blitt stille i hodet mitt.”
Når man får en fysisk skade og opplevelsen av
en lyd i øret, betyr heller ikke det nødvendigvis
at lyden blir der for godt. Men gir man lyden
mye oppmerksomhet, er det lettere å bli
”fanget” av den, mener Falkenberg. – Er du
redd for at tinnitus skal bli psykologisert?
– Nei, men det er klart at tilstanden har en
psykososial side, svarer Falkenberg.
27
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VIKTIG Å SKILLE ULIKE

HØRSELSLIDELSER

Tinnitus, hyperakusis, misofoni og hørselstap er forskjellige lidelser og skal behandles forskjellig.
Tekst og foto: Lottelise Folge

– Derfor er det viktig å sette riktig diagnose helt
fra starten av, sa ønh-spesialist Dag Sunde, da
han holdt foredrag på erfaringskonferansen om
tinnitus i Oslo tidligere i høst. En konferanse i
regi av Hørselshemmedes landsforbund (HLF)
og HLF kompetansesenter på Briskeby. Molde
sykehus, der Dag Sunde har sitt virke, er et av
få steder i Norge som har et behandlingstilbud
til pasienter med ulike hørselslidelser.

Hva er tinnitus
– De ulike lidelsene som tinnitus,
hyperakusis, misofoni og fonofobi har
28

forskjellige forklaringsmodeller og må derfor
behandles etter ulike behandlingsprotokoller,
understreket Dag Sunde i sitt foredrag.
– Vi definerer gjerne tinnitus som en type
kronisk stresslidelse med en stadig aktivering
av sympatikus, sa Sunde og fortsatte:
– I øret lages det bestemte elektriske
signalmønstre som sendes fra høreselsnerven
til hjernen- her kommer den til en ”stasjon”
der signalet bearbeides, noe filtreres bort
og noe forsterkes. Det samme skjer igjen:
noe filtreres bort og noe forsterkes – slik
fortsetter det til lyden blir presentert for

Det limbiske system inneholder sentre
for regulering av autonome funksjoner
som åndedrett og blodtrykk. Systemet
har også betydning for seksuell adferd
og emosjonelle reaksjoner som frykt og
sinne og er det stedet i hjernen sanseinformasjonen først kommer til (Jan Jansen
UiO).
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hørselsbarken. Og det er kun signalene som
kommer til hørselsbarken som gir oss en
bevisst lydopplevelse, forklarte Sunde.

Nytt spor
På 80-tallet begynte man å fundere over om
det var andre systemer enn hørselssystemet
som var ansvarlig for tinnituslidelsen.
Og i 1990 kom Pawel Jastreboff med sin
nevrologiske forklaringsmodell – der han
trakk frem andre systemer som var viktigere
for utvikling av tinnitus; det limbiske system
og det autonome nervesystemet. Det viser seg
nemlig å være en sterk forbindelse mellom
hørselssystemet, det limbiske system og det
autonome nervesystemet ved visse signaler.

Hyperakusis og misofoni
Hyperakusis kan forklares som en aktivering
av hørselssystemet – det betyr at en svak lyd
hos en person med denne lidelsen oppleves
som svært sterk. Forskjellen på hyperakusis
og misofoni er at det ved misofoni tilkommer
noe utenifra. Denne varianten skiller seg fra
tinnitus da det er en mønstergjenkjenning av
en ytre lyd. Det kan være visse lyder personen
reagerer på, som smatting ved bordet, samtidig
kan det være høyere lyder i rommet som
ikke forårsaker noen reaksjon. Dette forstår
man som en betinget refleks ala tinnitus som
gir aktivering av det limbiske og autonome
nervesystem. – Dette er bakgrunnen for at man
mener det er andre behandlingsprotokoller som
må til for å få avklart den betingede refleksen
enn ved hyperakusis som i utgangspunktet kun
var i hørselssystemet, forklarte Dag Sunde.

A la Pavlov
En av metodene ved tinnitus er å benytte seg
av en modifisert passiv avlæring, slik at man
gradvis får skrudd ned aktiveringen av det
limbiske systemet, sympatikus og signalet.
Man kan nesten sammenligne det litt med
Pavlos systemer for avlæring. – Ved misofoni
kan vi være enda mer aktive. Ved fonofobi
(angst for lyd) er en viktig del av behandlingen
god informasjon for å fjerne frykten som er
svært fremtredende hos disse pasientene.

TRT- Tinnitus-Retraining-Therapy
TRT er slik Per Sunde ser det kombinasjonen
av veiledende rådgivning og lydbehandling.
Pasienten får gjennom behandlingen etter hvert
en sikkerhet og en forutsigbarhet når signalet
møter det limbiske systemet. Det vil oppstå
en gradvis nedjustering av aktiveringen når

POSITIVITET er en av nøklene til vellykket behandling av tinnitus, sier ønh-spesialist Dag Sunde

man begynner å skjønne hva som skjer. Her
er det veiledningen og rådgivningsdelen av
behandlingen kommer inn. Det primære er å få
vekk ubehaget ved signalet. Lydterapien bidrar
til å ta ned interessen. Hos noen filtreres lyden
helt bort, hos andre ikke helt. TRT- basert og
kognitivt supplert slik beskriver Dag Sunde
tilbudet han og hans medarbeidere gir pasienter
med tinnitus på Molde sykehus. TRT som
bygger på en nevrofysiologisk modell handler
om hvordan vi som mennesker respondere på
ulike stimuli – det kan gå i en habituering – og
det kan gå i en stress- sentrerende retning.

Kognitiv behandling
Det er forekomsten av automatiske tanker som
gir oss følelsesmessig og kroppslig aktivering.

Selv om vi befinner oss i samme situasjon,
opplever vi det forskjellig. Våre automatiske
tanker gir oss ulike opplevelser av hendelsen.
Kognitiv behandling ble først utviklet mot
angst og depresjon –etter hvert fant man ut at
dette var en tilnærming som kunne fungere
ved mange ulike tilstander også ved tinnitus,
da med hjelp av psykolog. – Dette betyr ikke
at det er folk med angst og depresjon som
utvikler tinnitus – det er viktig å understreke,
sa Sunde, men legger til at tinnitus vil være
med på å gi pasienten negative automatiske
tanker som så kan være med på å dra dem
ytterligere ned. Den første leksen blir å finne
sine negative automatiske tanker og erstatte
dem med alternativer. Dette er essensen i den
29
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Per Arne Dahl var invitert til erfaringskonferansen som foredragsholder for å fortelle om sin egen Tinnitus og hvordan det preger
hans hverdag.

Flere tinnitus-rammede takket i sine innlegg for hjelpen de hadde
fått på HLF Briskeby. Audiopedagog Aslaug Lunde var en av dem
som fikk mye ros.

Daglig leder på HLF Briskeby Inge Bossen Thorsen og generalsekretær i HLF Anders Hegre frontet erfaringskonferansen om tinnitus.

kognitive treningen og noe av det teamet i
Molde jobber med de første seminardagene.

Aldri NR
Det er ofte noen av deltagerne har med seg litt
”ekstra bagasje” som Sunde beskriver det– at
de har en tendens til å reagere på andre ting
også. Og i blant kan vi se at deltagernes lite
fleksible holdninger kan være en medvirkende
årsak. Her kan også kognitiv trening være
nyttig ved at man trener på å få mer fleksible
30

og alternative holdninger. Sunde understreker
at alle deltagerne går gjennom en full sjekk
hos ønh-spesialist før man setter i gang
”treningstilbudet”. Og det aller viktigste
budskapet går under betegnelsen NR:
Unngå Negativ Rådgivning – vær
optimistisk. NR gir negative assosiasjoner
og kan starte den betingede refleksen som
setter i gang den negative spiralen.

Pawel Jastreboff var det store trekkplasteret på konferansen
og holdt foredraget – The neurophysiological model of tinnitus:
from theory to clinical practice. Lederen av HLF (Hørselhemmedes
Landsforbund) Anders Hegre skapte munterhet både hos publikum
og Jastreboff selv da han introduserte gjesteforeleseren ved å
konstatere følgende: – Its fair to say that you have the same effect
on the otolaryngologists as Justin Bieber has on young girls. Det
hører med til historien at rundt 70 ønh-spesialister hadde kommet
til konferansen fra eget høstmøte for å høre Pawel Jastreboffs
forelesning.
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ADVARER MOT FALSKE
FAKTURAKRAV OG
UØNSKEDE NETT-TJENESTER
I fjor sommer mottok barne – og ungdomspsykiater Jorid Johansson det som så ut som en
faktura på nesten 6000 kroner fra et firma som kalte seg Onlineopplysningen.no. Det endte
med trussel om politianmeldelse. Et år senere fikk hun en ubehagelig overraskelse.
Tekst og foto: Lottelise Folge

Firmaet Onlineopplysningen.no har vært i
medienes søkelys flere ganger de siste par
årene og mange mindre bedrifter har fått krav
på det som ved første øyekast ser ut til å være
en faktura – og flere hundre har latt seg lure
og betalt fakturaen. Men det har ikke vært
kjent at de har prøvd seg på legekontorer.

Formidling av
pasientopplysninger
Psykiater Jorid Johansson fant aldri navnet
på personen som var ansvarlig (han er senere
avslørt), men hun sendte meldinger til adressen
på ”fakturaen” både på telefon og epost og
med trusler om politianmeldelse hvis de ikke
stoppet. Hun hørte ikke noe mer og trodde
saken var ute av verden, så overraskelsen var
stor da hun i sommer, et år etter, ble kontaktet
av en kollega. Han kunne fortelle at han
hadde googlet henne og oppdaget at hun lå
inne som kunde hos Onlineopplysningen.
no med tilbud til pasienter om formidling

De dekket seg bak at det står registreringsfrist på fakturaen der det også står betalingsfrist, sier Jorid Johansson som er sikker på at det det
kommer nye forsøk med andre metoder for å lure kunder til å betale. Foto: privat

av meldinger mellom henne og dem.
Her dreier det seg om formidling av

lagt inn informasjon på nettsiden. – Men

Lovbrudd

taushetsbelagte opplysninger, så i mine øyne

bare tanken på at det kan skje liker jeg svært

– Jeg reagerer veldig på at det ble registrert

legger de opp til en ulovlig virksomhet,

dårlig, sier hun og konkluderer med at dette

internett tjenester på meg som jeg ikke

sier psykiateren. Hun har heldigvis ikke

må være brudd på Helsepersonell-loven.

har bedt om, sier Jorid Johansson.

oppdaget noen som har gått ”fem på” og
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VG er bare en av mange medier som har skrevet om virksomheten som har fått holde på i flere år.

-”Reg.frist” med små bokstaver øverst i det ene hjørnet er de eneste
som skiller den falske fakturaen fra en ”ekte”.

Onlineopplysningen.no og

Tom Guez, som er navnet på hovedmannen,

personene bak. Virksomheten

og hans medarbeider hevder imidlertid

deres har pågått over år, der de har

at de ikke har forsøkt å lure noen og at

sendt ut falske fakturaer og “tilbud” utformet

Onlineopplysningen.no driver både etisk og

som en faktura, til over tusen norske bedrifter.

juridisk korrekt (kilde: Gründertanker.no).

Korrupt
Mange har henvendt seg til Forbrukerombudet
for å få hjelp med de falske fakturaene, men de
har uttalt at i disse tilfellene der det er bedrifter,
og ikke enkeltpersoner som søker hjelp, er det
ingen ting de kan gjøre annet enn å gi råd. –

Røas flotteste lokaler har
ledige kontorer for spesialister

Jeg er sikkert bare en av mange, sier Johansson
og vil gjerne advare kolleger. Hun tror nok at
mange samvittighetsfulle kontormedarbeidere
kan la seg lure av fakturaene. Dette er
korrupt, mener Johansson og håper hun kan
være med på å forhindre at kolleger lar seg
lure. For hun er sikker på at noen kommer
til å finne nye metoder og prøve seg igjen.

Røa er et traﬁkknutepunkt på Oslo Vest hvor Samfunnshus Vest ligger 10 meter fra T-banestasjon.
Samfunnshus Vest proﬁlerer seg b.la. som helsehus med fastlegekontor, fysioterapeuter, tannleger
og vår spesialistklinikk. Det er trivelig nærområde med gode parkeringsmuligheter rett utenfor
eller i parkeringskjeller Røa Bad hvor det også er treningsstudio og svømmeanlegg. Samfunnshuset
skal nå totalrehabiliteres, og Klinikk Røa ﬂytter i 2018 til oppgradert toppetasjen med fantastisk
utsikt. Kontorer og funksjoner vil tilpasses behov og tilfredsstille nyeste standarder for legekontor.
Det er romslig lokaler på ca. 450 kvm med plass til 4-5 behandlere til. Kontorstørrelser fra 16 og
24 kvm med mulighet for separate undersøkelsesrom og operasjonsstuer. Klinikken har moderne
infrastruktur med bla. fjerndrift IT, System X som elektronisk journal, hjemmekontorløsning og
Melin betalingssentral. Vi har velfungerende EDI mot over 600 legekontor samt sykehus
i Helse Sør-Øst, slik at over 95% av arbeidsﬂyten er digitalisert. Konkurransedyktig, fast husleie
som dekker andel felleskostnader (lokaler, IT, infrastruktur og resepsjonstjenester).

Holdt på i flere år
Politiet i Follo har mottatt flere
bedragerianmeldelser av firmaet og
startet tidligere i år etterforskning av
32

Henvendelse avtalespesialist i ØNH, Kirsten Hannisdal:
kirsten.hannisdal@klinikkroa.no eller tlf. 905 22 909.
www.klinikkroa.no
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NAV-ANGST
-EN NY DIAGNOSE?
NAV ønsker å få ned sykepengetiden og antallet uførepensjoner. Men i stedet opplever
pasienter at NAV-ansatte legger sten til byrden.
Tekst og foto: Lottelise Folge

– Jeg har pasienter som sier de har en alvorlig

en jobb i forhold til meg selv også etterpå , sier

NAV- angst. Det er nærmest blitt en ny

hun. Rakstang er klar på at hun naturligvis også

diagnose, sier psykiater og avtalespesialist

har møtt flotte saksbehandlere som virkelig vil

Marit Rakstang. Hun beskriver pasienter som

noe. Det kan være så enkelt som at de er litt

ikke åpner brev fra NAV og som i møte med

mer personlige, gir av seg selv og deler egne

NAV føler at de blir mistrodd og mistenkt.

livserfaringer – og plutselig kan en sak som har

– Angsten kan bli så sterk at livet går i stå

vært helt fastlåst, bli løst, smiler Rakstang.

ifølge Rakstang som mener at dette er et ganske
generelt problem for NAV-klienter rundt i landet.

”

Hva kan psykiateren gjøre?
Selv om Marit Rakstang har tilbudt seg å være
med pasientene på møter i NAV, ser hun at dette

– Mange forstår
ikke at i møte med
pasienter som sliter
psykisk, må de lytte
og prøve å hjelpe
dem. Det er det
NAV er der for.
(M. Rakstang)

ikke er praktisk mulig å gjennomføre på sikt. Til
det har hun for mange pasienter som i tillegg er
spredt over hele fylket. Hun har ”ymtet frempå”
som hun uttrykker det, om behovet for å snakke
mer om hvordan man som NAV-ansatt på best
mulig måte kan møte mennesker som sliter.
– Mange forstår ikke at i møte med pasienter
som sliter psykisk, må de lytte og prøve å
hjelpe dem. Det er det NAV er der for – å
være en støtte og hjelp, sier psykiateren.
– Har en gjennomsnittlig saksbehandler i NAV
nok kunnskap til å behandle en søknad fra en

– Angsten for NAV kan bli så sterk at livet går i stå, forteller
psykiater Marit Rakstang som mener at dette er et ganske generelt
problem for NAV-klienter rundt i landet.

psykisk syk pasient. Nei, det tror jeg ikke, men

Ikke glem de gode!

usikre saksbehandlere kan også gjemme seg

– Jeg har mange saker der jeg føler

bak stivbente regler og et relativt rigid system.

hjelpeløsheten til pasientene mine, forteller

fra pasientens lege – noe som ikke alltid
foreligger. – I tillegg har ordningen blitt endret
slik at NAV må etterspørre spesialisterklæringer

psykiateren som har vært med på flere NAV-

Huller i systemet

møter for å hjelpe pasienten, men ikke alltid

–De kan også ta saken videre til sin rådgivende

har lykkes med det. I møter med NAV har hun

lege som kan være alt fra gynekolog til ønh-lege

opplevd at hun noen ganger selv kan få en

og som ikke kan noe om psykisk syke, sier

Rakstang. Dette har nok resultert i at den typen

sterk følelse av hvordan pasienten opplever

psykiateren. Hun understreker at den NAV-

erklæringer er blitt færre. Noe som åpenbart ikke

situasjonen.– Da føler jeg nesten at jeg må gjøre

ansatte også er avhengig av god dokumentasjon

styrker pasientens sak, avslutter Marit Rakstang.

skriftlig for at vi skal få takst. Tidligere kunne
pasienten gi beskjed og det var enklere, sier
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GOD VILJEMEN MANGEL PÅ KUNNSKAP
Mangelen på kompetanse og kunnskap bidrar til maktesløshetsfølelse og kommunikasjonsutfordringer, mener leder i Norsk Psykiatrisk forening.

Anne Kristine Bergem har blant annet gjennom
foredrag hun har holdt for NAV-ansatte om psykiske
helseplager, erfart at endel myter omkring psykisk
sykdom fremdeles lever i beste velgående endel steder.
Hun mener at møtet med mennesker med
psykiske helseplager og rusrelaterte problemer
er en utfordring for mange som jobber i NAV,
men og også blant mange arbeidsgivere.

”

– Endel myter
omkring psykisk
sykdom lever
fremdeles i beste
velgående.
(A.K.Bergem)

Kunnskap og atter kunnskap
Hun er ikke tvil om at det er mye god vilje mange
steder i NAV, men at nettopp mangelen på kompetanse
og kunnskap bidrar til maktesløshetsfølelse og
kommunikasjonsutfordringer mellom ansatte og brukere.
– Min vurdering er at å prioritere kompetanseheving
innenfor psykisk helserelaterte områder er noe

– Min vurdering er at å prioritere kompetanseheving innenfor psykisk helserelaterte områder er noe som kunne vært veldig nyttig i NAV både for medarbeiderne og for dem som trenger bistand, mener leder i Norsk psykiatrisk forening, Anne Kristine Bergem (her fotografert
på Legeforeningens lederseminar).

som kunne vært veldig nyttig i NAV - både for
medarbeiderne og for dem som trenger bistand,
skriver Bergem i en epost til Legekunsten.

psykiske helsen, mener Bergem og legger til at det er

Da vil man oppleve at både lojalitet, tilstedeværelse

en myte at mennesker med psykiske helseplager er

og kontinuitet kan være svært god, avslutter Bergem.

Samtidig slår hun et slag for viktigheten av jobb for

dårligere arbeidstakere enn andre. Hun er klar på at mye

dem sliter: – Å være i arbeid er for mange godt for den

kan gjøres ved tilrettelegging og med en sjef som forstår.
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A BRAVE NEW WORLD?

NYTT KOGNITIVT
DATASYSTEM GIR

UANTE MULIGHETER
Et dataverktøy som har fått navnet Watson vil kunne gi legene bedre og raskere oversikt
over pasientens helsehistorikk. Systemet vil blant annet kunne se sammenhenger på tvers av
symptomer og diagnoser som tidligere er stilt, men tar ikke beslutninger.

Dette er noen av egenskapene til datasystemet
”Watson” som sakte men sikkert er på vei
inn i norsk helsevesen, ifølge Otto Backer
Solberg, informasjonssjef i IBM Norge.
– Det er en uoverkommelig oppgave for
helsepersonell å sette seg inn i de enorme
datamengdene som produseres nå og som vil
bli produsert i tiden fremover, konstaterer
han, – all den tid omkring 80 prosent av
disse dataene er ustrukturerte, både tekst og
bilder, og ikke kan analyseres effektivt av
tradisjonelle datamaskiner. Helsevesenet vil
utvilsomt være bedre rustet dersom Watson
kan hjelpe til med dette, skriver Backer

grammatikk og ordforståelse. Informasjon
blir matet inn i Watson, og blir en plattform
for språkhåndtering . Opplæringen av Watson
i norsk er generisk. IBM har vært i møte
med Språkrådet og Språkbanken for å finne
gode, tilgjengelige tekster som grunnlag for
setningsanalyse. Disse tekstene er generelle
og kan omhandle alt fra kultur og sport, til
samfunn og politikk. De grunnleggende
norskkunnskapene til Watson er da på plass
før konkret bransjeterminologi introduseres.
Dette gjør at Watson passer i ulike sektorer,
og også på ulike områder innenfor helse.
IBM har også et samarbeid med
Ullern Videregående skole, der 14

elever analyserer setninger for å gjøre
Watson i stand til å analysere tekst.

Menneskestyrt
Det er vi mennesker som lærer opp Watson,
understreker Backer Solberg og fortsetter:
Analyserer vi setningene feil, vil Watson
ta feil. Gjør vi det riktig, vil Watson kunne
skape verdifull innsikt i ustrukturerte data,
som vi ikke tidligere har hatt innsikt i.
Watson” former og evaluerer hypoteser
og skiller ut relevant informasjon.
– Betyr dette at analysen Watson leverer også
vil være avhengig av hvor dyktig kliniker

Solberg i en e-post til Legekunsten.

Lærer norsk
Systemet som altså har fått navnet Watson,
er et kognitivt datasystem og fungerer
blant annet ut i fra prinsippet om at jo
mer du bruker det , jo bedre blir det.
Systemet Watson kan lese og forstå naturlige
setninger, en egenskap som er sentral for å
kunne analysere ustrukturert data. – Kan du
forklare hvordan et system lærer naturlig
språk? Watson kan lære språk ved at
systemet lærer seg setningsoppbygging og

Det er vi mennesker som lærer opp Watson. Analyseres setningene
feil, vil Watson ta feil. Gjøres det riktig vil Watson kunne skape
verdifull innsikt i ustrukturerte data, som vi ikke tidligere har hatt
innsikt i.

– Det er en uoverkommelig oppgave for helsepersonell å sette seg
inn i de enorme datamengdene som produseres nå og som vil bli
produsert i tiden fremover. Rundt 80 prosent av disse dataene er
ustrukturerte, både tekst og bilder, og ikke kan analyseres effektivt
av tradisjonelle datamaskiner.
35

NYHETER/AK TUELT

Har mål om å bedre
kreftforskningen
Hvem og hvor i Norge testet denne
teknologien ut?
–Vi tester i dag teknologien i flere bransjer i
Norge. Ulike aktører har ønsket seg piloter
der vi bruker kognitiv teknologi for å
avdekke ny innsikt. I tillegg har vi tegnet et
medlemskap ved Oslo cancer Cluster, der
det pågår et arbeid for å lære Watson å forstå
norsk. Dette vil bidra til at aktører i Norge
kan nyttiggjøre seg av ulike typer data på
norsk som tidligere ikke har vært tilgjengelig
for analyse. Vi håper at dette vil kunne
akselerere kreftforskningen og etterhvert
gi et enda bedre tilbud til kreftpasienter.

Tar ikke beslutninger

Vi har tegnet et medlemskap ved Oslo cancer Cluster, der det pågår et arbeid for å lære Watson å forstå norsk, sier kommunikasjonssjef Otto
Backer Solberg. Dette vil bidra til at aktører i Norge kan nyttiggjøre seg av ulike typer data på norsk som tidligere ikke har vært tilgjengelig
for analyse.

legen er. Med andre blir det fremdeles
viktig å gjøre godt «doktorarbeid»?
– Ja, et godt forarbeid av ekspertene som
skal lære opp Watson er avgjørende. Det
er de som legger grunnlaget for kvaliteten
i vurderingene. Over tid vil Watson
plukke opp elementer og lære, men det er
viktig å korrigere systemet underveis.
På hvilken måte «snakker» en bruker med
Watson? Det finnes flere måter å ‘snakke’
med Watson på, ifølge informasjonssjefen.
Som gjennom instruksjoner i naturlig
språk formet som skriftlige instruksjoner.
Et eksempel kan være: Plukk ut de tre
investeringsmulighetene med størst
avkastningspotensiale på 6 måneders sikt.
– Brukerne kan også kommunisere
muntlig med Watson ved å aktivere
en stemmestyringsfunksjon.
– Når blir denne teknologien tilgjengelig
for «hvermannsen” og for hvilke leger
(bare på sykehus?) er denne teknologien
myntet på i første omgang?
– IBM har kommersialisert Watson
teknologien. Det betyr at både utviklere,
sykehus og forskningsmiljøer kan få tilgang
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”

Systemet vil blant
annet kunne se
sammenhenger på
tvers av symptomer
og diagnoser som
tidligere er stilt.

(O. Backer Solberg IBM Norge)

til Watson og bruke ulike tjenester, svarer
kommunikasjonssjef Backer Solberg i
IBM-Norge. – Innenfor helsesektoren er det
mange ulike aktører som i dag jobber med
Watson og har utviklet egne løsninger som
igjen selges til andre aktører. Eksempelvis
har flere sykehus i Asia tatt i bruk Watson
for å kunne tilby bedre pleie og omsorg
innenfor kreftmedisin, forteller han. – Vil dette
kun være for kreftpasienter i Norge? IBM
introduserer Watson-teknologi i flere ulike
bransjer, og kan også dekke flere områder
innenfor helsevesenet. Det er viktig at det
finnes et økosystem rundt Watson som jobber
med å utvikle bransjespesifikke løsninger
der kognitive elementer finner sin plass.

– Når kan dette bli en realitet
i norsk helsevesen?
– Dette er et omfattende felt med enorme
mengder data. Dataene og analysene kan
være kritiske for folks liv. Det er viktig å
påpeke at Watson ikke tar beslutningene,
men er et beslutningsstøttesystem,
understreker Backer Solberg.
– For både norsk helsevesen og IBM er
det viktig å ikke starte for stort. Vi må
sammen identifisere konkrete utfordringer
og se hvor Watson kan hjelpe til. Helse er
et eget felt, og vi trenger å lære Watson
opp i den terminologien som brukes, slik
at vi kan gjøre de analysene som trengs.
– Er systemet økonomisk oppnåelig for
vanlige, norske leger og sykehus?
Prisingsmodellen kan variere ut ifra
hvor mye data som skal analyseres.
Prisen på kognitive løsninger varierer
veldig. Mange byggeklosser med Watsonteknologi kan for eksempel settes sammen
på en plattform (IBMs Bluemix), som er vår
digitale innovasjonsplattform for utviklere.
Her kan man få tilgang uten kostnader, men
avhengig av bruk, omfang og løsning så vil
det påløpe kostnader. Det er også viktig for
IBM at flest mulig ser at kognitiv teknologi
kan brukes i allerede eksisterende tjenester og at de med Watson kan gjøre dem bedre!

Bidra til bedre beslutninger
– Dere har også utviklet et system for
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bildeanalyse. Når blir slike programmer
tilgjengelige for norske leger?
Systemet for bildeanalyse ligger også
tilgjengelig som en tjeneste. ‘Visual
Recognition’ er et meget viktig område
der Watson’s kognitive analyse vil ha stor

”

Watson vil kunne
lære seg å tolke MR,
røntgen, CT, ultralyd
og andre typer bilder.

(O. Backer Solberg IBM Norge)

betydning. Innenfor helsesektoren er altså over
80 % av alle data ustrukturerte, og kan derfor
ikke tolkes og analyseres av en eksisterende
maskiner. Watson vil kunne lære seg å tolke
MR, røntgen, CT, ultralyd og andre bildetyper.
Hensikten er ikke at Watson skal ta legens
plass, men heller bidra til økt innsikt og
kunnskap, for at legen til slutt skal kunne ta
bedre beslutninger. Det finnes allerede sykehus
utenfor Norge som nyttiggjør seg av ‘visual

en større og bredere kunnskapsbase for
hver interaksjon, forklarer Backer Solberg.
På sikt vil derfor antall feilslutninger og
systemet kan settes i produksjon. Ekspertenes

både pasientjournalloven og helseregisterloven

rolle er derfor svært viktig, og gjør at deres

revidert og vedtatt pr. januar 2016. De

hardt ervervede kunnskaper, vurderingsevne

to lovene kan bidra til en mer helhetlig

og innsikt overføres til Watson over tid.

helsetjeneste, hvor informasjonen om pasienten

Kognitive systemer kan feile - men dette

er tilgjengelig for behandleren ved behov.

er basert på manglende opptrening og

IBM forholder seg alltid til eksisterende
lovverk og opererer innenfor rammen

–Er det andre selskaper som også

eksisterende datagrunnlag i mange bransjer.

teknologileverandørene jobber med

ekspertene er så verdifullt og gir Watson

og bedre utnyttelse av helsedata. I tillegg ble

av dette, og det finnes allerede mange

Flere av de andre store internasjonale

Men det er nettopp derfor samarbeidet med

feilvurderinger reduseres betraktelig, og

recognition’ for å kunne tolke bildedata.

jobber med lignende prosjekter?

når det blir spurt om råd og vurderinger.

muligheter for å bruke kognitiv teknologi på

–Hvor stor sjanse er det for feilkilder-

erfaringsgrunnlag, og kan rettes opp.
Når feilslutningen først er identifisert
- og korrigert av eksperter, vil Watson
aldri gjøre samme feilvurdering igjen,
forsikrer kommunikasjonssjef Otto
Backer Solberg i IBM-Norge.

er det i så fall menneskene og ikke

maskinlæring, kunstig intelligens og

maskinene som står for dem?

KILDER:

kognitive løsninger. Også i Norge er det

Helt i starten på opplæringen av kognitive

IBM-GOOGLE og Kommunikasjons-

store aktører som satser på forskning og

systemer vil det være naturlig at det feiler

sjef i IBM Norge Otto Backer Solberg

utvikling av kunstig intelligente systemer.
Det er viktig å understreke at det ikke er
IBM selv som utvikler alle løsningene, men
et økosystem av mer enn 550 partnere som
innenfor en rekke bransjer benytter kognitive
tjenester fra Watson. Dette fører også til at
videreutviklingen av kognitiv teknologi går
raskere og flere bruksområder avdekkes.
– Hvilke utfordringer og etiske
problemstillinger har vært diskutert underveis?
Når det er snakk om utfordringer knyttet til
bruk av kognitiv teknologi, så knytter dette
seg ofte til bruk av data. Hvilke data har vi
tilgang til? Kan vi koble ulike datakilder opp
mot hverandre for å se nye mønstre? Hva
med personvernet? Kan dataene analyseres,
prosesseres og lagres trygt i Norge?
Dette er spørsmål som også Regjeringen
er opptatt av og de har opprettet et nytt
ekspertutvalg som skal utrede enklere tilgang

Dette er et omfattende felt med enorme mengder data. Dataene og analysene kan være kritiske for folks liv. Det er viktig for IBM å påpeke at
Watson ikke tar beslutningene, men er et beslutningsstøttesystem.
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PRØVEPROSJEKTET MED MEDISINSK ABORT

400 PASIENTER HAR
FÅTT MEDISINSK ABORT
I AVTALEPRAKSIS
Halvveis i prøveprosjektet er de involverte avtalepraksisene i rute. En av utfordringene
underveis har vært ulik viderehenvisningspraksis fra sykehusene.
Tekst og foto: Lottelise Folge

Pågangen av pasienter for å få utført medisinsk
abort i avtalepraksis, har vært nokså ujevnt
fordelt, forteller gynekolog Runa Aabø.
Hun har vært Norsk gynekologisk forenings
representant i prosessen for å få det hele på
skinner. En prosess som tok seks år. Nå, etter
et års ”prøvetid” er de halvveis og både Aabø
og hennes kolleger er veldig fornøyd med
utviklingen av prosjektet. Runa Aabø er nøye
med å understreke at hennes uttalelser foreløpig
er subjektive, siden evalueringen ikke er foretatt,
men at hennes klare inntrykk er at ordningen
med medisinsk abort i avtalepraksis fungerer
godt for pasientene - tilbakemeldingene vi får
er svært bra, og det er fin gruppe å håndtere
for avtalespesialistene, i følge Aabø.

Ulik praksis og prioritering
Det som har vært en liten utfordring er at
pågangen av pasienter har vært ujevn mellom
de ni avtalepraksisene som er med i prosjektet
(fem i Oslo-området, to i Bergen og to i
Stavanger). Årsaken er at sykehusene har ulik
viderehenvisningspraksis når det gjelder denne
pasientgruppen avhengig av prioriteringer
og kapasitet. Samtidig er det ikke sikkert at

”

– Ordningen med
medisinsk abort i
avtalepraksis fungerer
godt for pasientene.

38

(R. Aabø)

Det er cirka 10 prosent av abortpasientene som trenger mer tid enn
resten av pasientgruppen. – Det er særlig dem som har behov for
å diskutere problemstillingene rundt valget de er i ferd med å ta,
forteller gynekolog Runa Aabø.

dette behøver å vedvare fordi flere pasienter
kommer direkte til avtalepraksis etter at
Helsedirektoratet la ut informasjon på helsenorge.
no om muligheten til å oppsøke gynekolog i
avtalepraksis direkte, forklarer Aabø. Hun legger
til at piloten har fungert særdeles bra mellom
Ullevål og de avtalespesialistene som har hatt
samarbeide med gynekologisk avdeling der.

Litt ulikt
Den medisinske delen av abortprosessen
i avtalepraksis har fungert som forventet.

Ikke overraskende er det cirka 10 prosent av
pasientene som trenger mer tid enn resten
av pasientgruppen. – Det er særlig dem som
har behov for å diskutere problemstillingene
rundt valget de er i ferd med å ta, forteller
gynekologen. Hun forklarer at pasienter som
søker medisinsk abort må være kommet kortere
enn niende svangerskapsuke, at pasientene
selvsagt blir prioritert og at kontoret holder
kontakt med pasienten etter at de har fått
Mifegyn (stopper svangerskapet) på kontoret og
blir sendt hjem med Cytotec som har utdrivende
effekt. Pasientene får grundig informasjon og blir
sendt hjem med både smerte- og kvalmestillende
medikamenter. – Så langt er prosessen lik
sykehusets, men i avtalepraksis blir pasientene
kalt inn til kontroll etter 14 dager for oppfølging
og utfylling av evalueringsskjema, på sykehuset
får de beskjed om å ta en svangerskapstest
hjemme etter 4 uker, forteller Aabø.

Privat tilgjengelighet
Hos Runa Aabø kan pasientene ringe hele
arbeidsdagen, men de får beskjed om å ta kontakt
med sykehuset på andre tider av døgnet. – Men i
prinsippet står man selvsagt fritt i forhold til hvor
tilgjengelig man vil være, sier Aabø. Vi kan jo
ikke åpne for ø-hjelp i praksisen, men man kan
selvsagt velge å være tilgjengelig for samtaler
på døgnbasis for dem som trenger det. Skulle
det derimot oppstå komplikasjoner, som kraftige
blødninger, er sykehuset det riktige stedet for
pasienten, understreker den erfarne gynekologen.
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NÅR FORETAKSMAKTEN
GÅR PENGEMAKTENS ÆREND
Dagens tekst handler om en aktivitet som i disse førjulstider er ekstra hektisk – handel - nærmere
bestemt den form for handelsavtale som Helseforetakenes Innkjøpsservice AS (HINAS) har
foreslått skal innføres for innkjøp av legemidler.

”

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

Stikkordet er forretnings-hemmeligheter.
I høringsnotatet, ‘Enhetspriser legemidler.
Nye rutiner for behandling av enhetspriser på
legemidler’, skriver arbeidsgruppen, som har
bestått av administrerende direktør i HINAS,
tidligere leder av LIS og tre jurister (og for
øvrig kjemisk fritt for brukerrepresentanter):
«Enhetspriser for legemidler må anses
som forretningshemmeligheter omfattet av
lovbestemt taushetsplikt på lik linje med
enhetspriser for andre varer og tjenester som
kjøpes inn gjennom offentlige anskaffelser
til helseforetakene. Arbeidsgruppen har ikke
funnet noe rettslig grunnlag som kan tilsi at
legemidler står i noen særstilling i forhold
til forvaltningslovens regler» (s. 16).
Det er intet mindre enn oppsiktsvekkende at en
arbeidsgruppe nedsatt for å ivareta det offentliges
interesser hva angår innkjøp av legemidler til
de grader går legemiddelindustriens ærend.
Heldigvis har forslaget om hemmelighold
blitt møtt med bastant kritikk fra flere av
spesialistforeningene i Legeforeningen (i
skrivende stund 9 foreninger). Dessuten
imøtegår Helsedirektoratet i sin høringsuttalelse
forslaget og påpeker at det ikke er framkommet
nye argumenter for hemmelighold «siden
spørsmålet ble behandlet i 2014», og at dette

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

Heldigvis har forslaget om
hemmelighold blitt møtt
med bastant kritikk fra flere
av spesialistforeningene
i Legeforeningen.
(JH Solbakk)

tilsier at fortsatt praksis skal være åpenhet om
prisene, «overfor både pasienter og andre».
HINAS-arbeidsgruppens forslag synes å bygge
på tre antagelser som ikke holder vann. For
det første at legemidler kan likestilles med
andre varer og tjenester som helseforetakene
går til innkjøp av. Da ser man bort fra det
faktum at det i Norge eksisterer et forbud mot
reklame til allmennheten for reseptbelagte
legemidler, men ikke når det gjelder andre
varer og tjenester som kjøpes inn gjennom
offentlige anskaffelser. For det andre, selv om
arbeids-gruppen innrømmer at det ikke går
klart fram av ordlyden i forvaltningsloven §
13 at enhetspriser på legemidler kan anses
som forretningshemmeligheter, og at slike
priser dermed er omfattet av taushetsplikten,
legger arbeidsgruppen til grunn det den omtaler
som «en fast og langvarig forvaltningspraksis
som tilsier at enhetspriser klassifiseres som
forretningshemmeligheter» (Høringsnotatet
s. 6). Det stilles overhodet ikke spørsmål ved
holdbarheten i denne forvaltningspraksisen, ei
heller ved den begrunnelsen arbeidsgruppen selv
viser til når det gjelder legitimeringen av denne
praksisen, nemlig legemiddel-leverandørenes

”

argument om at «…utlevering av detaljerte
prisopplysninger skader forhandlingsposisjonen
i forhold til øvrige leverandører i fremtidige
anbudskonkurranser, men også i forhold til
forhandlingsposisjonen for leverandøren i øvrige
markeder» (s. 5). For det tredje argumenteres
det med at siktemålet har vært å etablere «mest
mulig handlingsrom» (s. 16). Det går ikke klart
fram av høringsnotatet hvem sitt handlingsrom
det her siktes til, og følgende setning på s. 2 gjør
ikke forvirringen mindre: «Arbeidsgruppens
utgangspunkt har vært å utnytte handlingsrommet
regelverket gir når anskaffelsesprosesser
gjennomføres, for å få mest mulig åpenhet».
Til sist: Dissenteren i arbeidsgruppen, tidligere
LIS-leder Torfinn Aanes, fortjener honnør for
sin påpekning av at åpenhet er hovedregelen
ikke bare i våre naboland Danmark og
Sverige, men også i WHO og OECD, og
i sin understreking av at i avveiningen
mellom å ivareta legemiddel-leverandørers
forretningsinteresser og samfunnets demokratiske
interesser, inkludert det å sikre lavest mulig
pris på legemidler og pasientens og brukerens
rett til informasjon (jfr. Lov om pasient- og
brukerrettigheter § 3-2), må allmennhetens
interesser og den enkeltes rettigheter gis forrang.
Og som påpekt av divisjonsdirektør Sissel
Husøy i Helsedirektoratet: Åpenhet vil bidra
til at både pasienter, pasientorganisasjoner
og presse har langt bedre forutsetninger for
å vurdere om retten til helsehjelp er blitt
oppfylt (Dagens medisin 10.11, 2016).

…åpenhet er hovedregelen ikke bare i våre naboland
Danmark og Sverige, men også i WHO og OECD.
(JH Solbakk)
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VAKT PÅ SELVESTE JULAFTEN

ET RETROPERITONEALT

JULEGILDE

Allerede et par dager efter at jeg hadde tiltrådt stillingen som assistentlege ved kirurgisk
avdeling, startet debatten om kommende julevakter. Julaften og helligdagene som fulgte, var
naturligvis tatt ut av den løpende vaktturnus og skulle fordeles på assistentlegene.
Tekst: Einar Berle

”Ja, siden du ikke er fra byen og ikke har
egen familie, er det vel rimelig at du Berle, tar
julaften?” Det var mer en kommando enn et
egentlig forslag. Julaften kom uventet raskt.
Min operative erfaring var til dess begrenset til
svettende sesjoner ikledd røntgen - og vanntette

”

”God jul Berle! Vi har
ikke for vane å invitere
legene! Adjø”

forkleder, i sisyfospreget kamp mot uvillige
lårhalser og uoverskuelige ankler. Avdelingens
politikk var nemlig å plassere den yngste, i
dette tilfellet også nyansatte assistentlege, på
ortopedisk seksjon, slik at han dermed stod godt
rustet til å ta seg av allehånde akutte abdominalia,
som ambulansen til stadighet tømte utenfor
kirurgisk mottagelse. Siden det nu var julaften,
hadde bakvakten tuslet seg hjem til familie og
lune arner. Jeg satt kone, barn- og familieløs

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.
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Callingen hylte og blinket. I vill fart forbi juletrær og korridorpasienter, stormet jeg av gårde for å ta imot en sterkt smertepåvirket, og sterkt
fortykket mann. Han hadde utvilsomt noe abdominalt over seg.

tilbake og var ene- og førstehåndsansvarlig
for en svær kirurgisk avdeling.

Long and winding road
Med angstfylt, spenningsutløst tachykardi,
julefunderte jeg over hva som monne velte inn
over den kirurgiske terskel. Blålyset lot ikke
vente på seg. Callingen hylte og blinket. I vill fart

”

– Han fikk pinnekjøttet
i halsen og skrek at
jeg fikk se til å få ut
denne juleutidsmessige
blindtarmen på egenhånd.
(E.Berle)

Et noe bryskt vokabular strømmet over overlegens lepper, alt i
forsøk på å gi muntlig instruks om fremgangsmåten for å finne den
bortgjemte, infiserte kroppsdel. Da blind hane imidlertid ikke fant
blind tarm, måtte bakvakten bevaskes og behanskes, til tonene av
et fortsatt bryskt vokabular.
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forbi juletrær og korridorpasienter, stormet jeg

Ny telefon til illsint bakvakt, som efter annen

godt at den titommeltottede kunne sy igjen

av gårde for å ta imot en sterkt smertepåvirket,

gangs julemiddagsavbrudd, motvillig måtte

selv, slik at alle snart kunne fortsette feiringen

og sterkt fortykket mann. Han hadde utvilsomt

sette seg i bilen for å hjelpe en juleunyttig

av den hellige aften. Bakvakten hjem til pinner

noe abdominalt over seg. Det var ikke så mange

”

og kjøtt. Operasjonsstab avsted for å forberede

diagnostiske alternativer. Jeg kom riktignok fra
en tradisjon der akutt porfyri og blyforgiftning
var diagnostiske alternativer ved akutt abdomen,
men dette dreide seg sannsynligvis om blindtarm.
Sykdomsbildet var ikke helt typisk, men
pasienten var så pass dårlig at han snarligen

”Ja, siden du ikke er fra
byen og ikke har egen
familie, er det vel rimelig
at du Berle, tar julaften.

ringte jeg bakvakten. Han fikk pinnekjøttet i
halsen og skrek at jeg fikk se til å få ut denne
juleutidsmessige blindtarmen på egenhånd. Så,

Doctors not wanted
Jeg puslet postoperativt bort til ortopediposten,
hvor det satt en enslig søster og stirret inn i en
fjernsynsboks som viste NRKs pausebilde. Efter
å ha fortært en uttørket, tallerkenenslig julekake,

ble klargjort til operasjon. Eftersom jeg ikke
hadde gjort så mange laparotomier på egenhånd,

julefeiring på operasjonsstuens forrom.

assistentlege. Et noe bryskt vokabular strømmet
over overlegens lepper, alt i forsøk på å gi
muntlig instruks om fremgangsmåten for å

la jeg veien om operasjonsstuen. Det duftet og
julet lang vei. I forhallen var lyset slått av, på
dekkede bord blafret stearinlys. Rundt bordet
satt julepludrende operasjonssykepleiersker.

med søsterlig assistanse, til med McBurneysnitt.

finne den bortgjemte, infiserte kroppsdel. Da

Fettfylt adkomst vei mot en appendix som ikke

blind hane imidlertid ikke fant blind tarm, måtte

oversøster rettet blikket mot klossmajoren hun

befant seg der den skulle. Den lå retroperitonealt!

bakvakten bevaskes og behanskes, til tonene

for noen tid siden hadde assistert med en uvanlig

Tross snittutvidelse og grafsing i fossa - iliacale

av et fortsatt bryskt vokabular: Hvilken idiot

langtrukken appendectomi: ”God jul Berle!

egne, forble den utilgjengelig, retroperitonealt!

av en forvakt og det på selveste julaften. Ennu

Vi har ikke for vane å invitere legene! Adjø”

Jeg stod i døren. Ingen så i min retning, inntil

TIL VÆRS PÅ JULAFTEN
Cruisebåten nærmet seg den amerikanske vestkyst. Kystripen lyste. Det var tropende varmt.
Det var julaften. Skjønt ikke riktig. Det hele hadde allerede vart noen dager.
Først en litt forsinket Hannuka, fulgt av

ingen norske passagerer ombord, men for de

juledag, eneste slurk av denne promillerike

en lettere høytidsstemt norsk, tysk og

norske offiserer og stab, vanket ribbe, eller

juledrikk, gikk alarmen: ”Code Alpha, Code

svensk jul. Det hele skulle avsluttes med

juletorsk for de fiskinnstilte. Engelskmenn

Alpha. Dining room forwards port side”.

britisk/amerikanske juledag, 25/12.

og amerikanere var i ferd med å feire første

Det var ikke min første jul ombord, men det var
første gang jeg opplevde Hanukka til sjøs. Jeg
stusset litt over det feirende klientellet; eldre
deltagere, ingen barn. Det viste seg at man fra
jødiske familier i New York og Miami, hadde
sjøsatt foreldre og besteforeldre; sendt dem på
cruise, for så i uforstyrret kjernefamilieidyll,
å feire i familiens mer intime skjød. Den
tyske jul minnet sterkt om vår egen, med
høytidelig julaften, gås på menyen. Det var

dag jul med smellbongbonger, papirhatter
og eggnogg, en drikk til å gå i dørken av.
Efter min første og for resten av første

”

Efter min første og eneste
slurk av denne promillerike
juledrikk, gikk alarmen:
”Code Alpha, Code
Alpha. Diningroom
forwards port side”.

Ville trene med helikopter
Alle sykehusinvolverte og potensielle bårebærere
slapp det de hadde i hendene og styrtet av gårde
til spisesalen. Bårerbæreren som alltid hadde
håpet at alarmen skulle gå mens den brystfagre
sykepleiersken, under tilnavnet Diesel var i
dusjen, ble igjen skuffet over ikke å få se sitt
kvinneideal iført kun et lite badehåndkle.
Spisesalen lot til å være tom, inntil vi fikk
øye på en omtåket mann, omtrent 40, med
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efterspill. Efter marerittsfylt, søvnløs natt ble
jeg telefonisk vekket: ”Can I speak to the
Ship´s Doctor please?” Jeg var forberedt på
det verste. Kanskje pasientens kone hadde hatt
rett: stressbetinget reaksjon hos overarbeidet
jurist. Men stemmen i den andre enden lød
mild og avbalansert:”My compliments!
Din pasient ligger på operasjonsbordet
og skal opereres for hjernesvulst”.

Vel nede på skipets hospital, tok jeg kontakt med kapteinen og vi ble, eftersom vi ikke var langt fra land, enige om å be US Coastguard sende
en av sine hurtigbåter, for å hente pasienten. Men kystvakten var ikke interessert i å sende båt av noe slag. ”Helicopter, don´t you hear!”
Coastguard skulle trene på luftevakuering, flyvende transport av pasient for ”Training Purposes!”.

halvsidig forstyrret kroppsfunksjon, kramper.

holde fruen tilbake, mens den stadig halvt

Nurse Diesel, utdannet innen anestesi, satt en

bevisstløse pasient ble luksert frem til fordekket.

dose Diprivan (Michael Jacksons dødelige

Der svevet et helikopter i luften. Kapteinen

favoritt) og krampene avtok. Vel nede på

kunngjorde at de som ville se Doc assistere

skipets hospital, tok jeg kontakt med kapteinen

ved en ”Medical Evacuation” kunne begi seg

og vi ble, eftersom vi ikke var langt fra land,

til Viking Bar for å bivåne det hele. Fru jurist

enige om å be US Coastguard sende en av

kom løpende med diverse kofferter. Hun skulle

sine hurtigbåter, for å hente pasienten. Men

være med, men ble manns- og kvinnesterkt

kystvakten var ikke interessert i å sende båt av

holdt tilbake av sykepleiersker og matroser.

noe slag. De ville sende helikopter. Det hjalp lite
at vi ikke hadde Heli Pad, helikopter skulle det

Har kunden alltid rett?

være: ”Helicopter, don´t you hear!” Coastguard

Der røk den flyturen, hun hadde øyensynlig

skulle trene på luftevakuering, flyvende

gledet seg. Pasienten våknet gradvis opp, så

transport av pasient for: ”Training Purposes!”.

helikopteret, reiste seg som en annen Lasarus
opp av båren og skrek: ”Jeg skal ikke opp i

Bare stress – forårsaket av trær

det der. Jeg har høydeskrekk!”, alt mens han

Mens vi ventet på luftbåren assistanse, stormet

forgjeves forsøkte å klatre av båren. En ny,

en oversminket, hårtupert utgave av Cruella de

Valiumisert injeksjon måtte til. Mann ble så,

Ville inn på skipshospitalet: ”Min mann er bare

ad leider og i tilhørende kurv, heist opp i det

overstresset”. Han var jurist og kom akkurat

skipsoversvevende helikopter. Det bar avsted

fra en rettssak i Hollyskogen; nabokrangel om

til Vestkystsykehuset, mens passagerer og

trær som skygget for filmstjernebasseng. Dette

mannskap vinket fra dekk og Vikingbar.

var bare stress og herr jurist med frue skulle
fortsetter med sitt velfortjente, avstressende

Hvilket sirkus hadde jeg ikke orkestrert! US

julecruise. ”Hva! De skal sende ham på land i

Coastguard, helikopter og juleforsinket skip for

helikopter? Ikke tale om, han har høydeskrekk.

å få en topp Hollywoodjurist i land. Kostbar

Helikopter?! No way!”. Nurse Diesel måtte

affære med store muligheter for saksøkende
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– Jeg var forberedt på det verste. Kanskje pasientens kone hadde
hatt rett: stressbetinget reaksjon hos overarbeidet jurist. Men
stemmen i den andre enden lød mild og avbalansert: ”My compliments! Din pasient ligger på operasjonsbordet og skal opereres for
hjernesvulst”.
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FREMFALLEN SNOR
Operasjonsstaben hadde ryddet oppholdsrommet. Bordet var dekket. Juletreet tent. Beste
julestemning på operasjonsstuen.
Den tradisjonelle julemiddag skulle

Navlesnorsfremfall! Obstetrikk har mye

egentlig begynt, men det hadde vært et

dramatikk - og dette var en slik tildragelse.

utall operasjoner, og julemiddagen var blitt

Jeg var teoretisk skolert, men hadde

forsinket av brukne hofter, abdominalia

ikke stor praktisk erfaring med akkurat

og fire julekeisersnitt. Endelig var alle

dette. Jordmor, en erfaren favoritt blant

på plass. Operasjonsstuepersonale og

ass. legene, hadde imidlertid opplevd

diverse forvakter satt seg, svært forsinket,

fremfallende snorer før. Hun hoppet

til bords. Jeg skulle til å ta en ribbet

resolutt opp i pasientens seng, skjøv sin

bit, da callingen lyste opp – den var på
lydløs i anledning julefeiringen. Det var,
som ventet, føden. Dårlig fosterlyd på
stue fem. Vakt på en av Norges største
fødeavdelinger var ingen spøk, og man
var egentlig heldig hvis man hadde tid
til å sette seg ned og feire jul. Avsted
altså til kvinne i barselnød. Joda det var
riktig; riktig dårlig fosterlyd. Efter rask
briefing fikk jeg vite at den fødende
hadde vært innom tidligere på dagen, med
litt småtak. Det hadde ikke vært noen
åpning og pasienten var blitt sendt hjem.

På gyngende grunn
Dessuten tilhørte hun
”normalfødselsgruppen”, en populær
betegnelse på pasienter, som man med
spåkonepresisjon antok og forventet ville
ha en normal fødsel. Jeg hadde under

obstetrisk veltrenede hånd opp i pasientens
vagina, dyttet barnets hode opp, for derved
å forhindre kompresjon av navlesnoren.

Når enden er god…
Katastrofealarmen gikk. På rekordtid
var vi inne på operasjonsstuen, efter å
ha racekjørt sykesengens to passasjerer,
den ene med omtrent hele armen inne
i den andre, forbi julepyntede vaktrom
og julemette korridorpasienter. Pasient
operasjosbordplassert, fortsatt med
jordmorarm in vaginam. Intet tøyskift,
ingen vask. Hansker på. Crash induction.
Lengdesnitt. Jordmorhånd ut. Barn ut.

Hun tilhørte ”normalfødselsgruppen”, en populær betegnelse på pasienter, som man
med spåkonepresisjon antok og forventet ville ha en normal fødsel. Jeg hadde under
min tid i USA lært at en fødsel ikke var normal før den over, men det var som å banne
i den norske fødselskirke.

Kort stillhet jubelavbrutt av efterlengtet
barneskrik. Samlet Apgar 6/10.
Efter julaftens keisersnitt nummer fem,

min tid i USA lært at en fødsel ikke var

var det julemiddag, også for vakthavende

normal før den over, men det var som

føde ass. lege. På dette sykehuset hadde

å banne i den norske fødselskirke.

man for vane å invitere legene på julaften.

Den dårlige fosterlyd vedvarte. Rask

Da yngste assistentlege, på første

undersøkelse viste at det forelå et

morgenmøte efter julefeiringen,

foster i hodeleie, det var 6 cm åpning

spurte hvorfor det ble så mange

av cervix og man kjente en seig,

keisersnitt på julaften, svarte sjefen for

pølseformet, pulserende struktur i vagina.

fødeavdelingen: ”Berle hadde vakt!”

Da yngste assistentlege, på første morgenmøte efter julefeiringen, spurte hvorfor det
ble så mange keisersnitt på julaften, svarte sjefen for fødeavdelingen: ” Berle hadde
vakt ! ”
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JULETORSK
– VERDT ET FORSØK
På mange steder langs kysten vår er juletorsk en fast tradisjon, enten på
julekvelden, eller midt på dagen. Og desember måned er faktisk en svært god
måned for et torskemåltid, ofte bedre enn skreimånedene februar til april.
BENT STIANSEN

Dette har å gjøre med fiskens høye proteininnhold i kombinasjon
med høy muskel-pH. En sommertorsk kan ofte oppleves som
seig i kjøttet fordi den vokser så fort og fordi tilgangen på mat
senker pH-verdien når den slaktes. Fiske-muskelen har større
vannbindingsevne på vinteren og oppleves dermed gjerne som
saftigere, ifølge forsking.no. Når vi kommer lenger ut på vinteren
og våren, bruker gjerne fisken mye muskelprotein for å forberede
gytingen og kvaliteten synker dermed sakte.På samme måte som
at nyslaktet kjøtt bør få henge litt før vi spiser det, kan også fisk
med fordel få noen dager på seg før den serveres. Nyfanget fisk

”

Hvis du får anledning til det, kan
fisken oppbevares så lenge som ti
dager og fortsatt ha høy kvalitet.

er gjerne preget av at dødsstivheten ikke har gått ut av fisken noe
som gjør at uønsket mye vann utskilles under tilberedning. Det er
imidlertid viktig at fisk oppbevares på riktig måte, helst bør den
ligge på is (dvs. på null grader), som begrenser bakterieveksten.
Hvis du får anledning til det, kan fisken oppbevares så lenge
som ti dager og fortsatt ha høy kvalitet. Torsken vi spiser til
jul er for øvrig den stedbundne norske kysttorsken. Den har en
litt annen genetikk enn skreien som vandrer fra Barentshavet
ned langs norskekysten. Men gode er de– begge to!

44

KROPP & SJEL

FORBEREDELSE

Torsken kan renses dagen før og legges i iskaldt vann eller på
isterninger. Lever og rogn kan renses/kokes inntil 3 timer før,
for så å varmes opp. Gulrøtter kan skrelles og kuttes dagen
før. Torsken må legges i kokevannet idet gjestene setter
seg til bords. Mens det skjenkes i glassene og garnityrene
blir lagt opp, trekkes fisken ferdig. Legg torskeskiven
direkte opp på tallerken slik at den ikke går i stykker på
vei fra kjele til fat til tallerken. Bruk varme tallerkener.

LEVER
500 g lever
½ l vann
1 dl finhakket løk
5 laurbærblad
15 pepperkorn
3 ss hvit 7% eddik
1 ss sukker
1 ss salt
Rens leveren for skinnhinnen og slintrer. Del leveren i terninger, skyll
dem i vann og legg dem i en bolle. I Lofoten skal leveren deles med
fingrene, men jeg synes kniven er fin å bruke. Da blir det penere
biter. Kok opp vannet med pepperkorn, laurbærblad, finhakket løk,
eddik, salt og sukker. Ha i leveren og kok i 3 minutter. Hold leveren
varm. Det fettet som flyter opp er ren tran og kjempesunt.

KOKT ROGN

600 g torskerogn (den minste er best, synes jeg)
2 ts salt
Kvernet hvit pepper
1 ss salt
Vask rognen og skjær vekk slintrer. Salte og pepre rognen. Rull den stramt
inn i plastfilm, og legg den i en kjele som er akkurat stor nok. Hell på kaldt
vann til det dekker, og legg på en liten kaffeskål som presser rognen ned i
vannet. Ha en spiseskje salt i kokevannet. Kok opp og la rognen småkoke
i 20 minutter. Hold den varm i vannet og skjær den i skiver ved servering.

SØRLANDSSMØR

4 dl fiskekraft eller vann og ¼ fiskebuljongterning
3 ss sitronsaft
2 dl fløte
2 ts maisstivelse
300 g usaltet smør
2 ss hakket persille
1 ts salt
Kvernet hvit pepper
Kok opp fiskekraft med sitronsaft og fløte. Kok ned til 2 dl og jevn
sausen med maisstivelse utrørt i vann. Pisk inn små terninger
av kaldt smør. Hold kjelen ved siden av den varme platen,
slik at sausen ikke skiller seg. Det kan den gjøre hvis sausen
fosskoker. Smak til med salt, pepper og hakket persille.

KOKTE GULRØTTER

KOKT TORSK MED LEVER, ROGN
OG SØRLANDSSMØR
8 personer

4 kg torsk i skiver
½ dl havsalt per liter vann
Skjær torsken i 2 cm tykke skiver og rens bort blodrand med en fiskebørste.
Fjern finnene med en saks. Vask fisken og legg den i iskaldt vann. La gjerne
torsken ligge i iskaldt rennende vann i flere timer før den kokes, da krøller
fiskekjøttet seg og den blir fast i fisken. Kok opp rikelig med vann med ½ dl
havsalt per liter vann. Ha i fiskestykkene og la de trekke i sydende vann i 5
minutter, eller til benet kan løsnes fra fiskekjøttet. La gjestene vente på torsken
og ha alt det andre tilbehøret varmt og ferdig før torsken tas opp av vannet.

1 kg gulrøtter
4 dl vann
100 g smør
1 ss salt
2 ss sukker
3 ss hakket persille

Skrell gulrøttene og kutt dem i skiver eller stenger. Ha dem
i en kjele med vann, smør, sukker og salt. Kok opp og la
gulrøttene koke uten lokk i 7 minutter. Det er fint om noe av
vannet fordamper slik at væsken som er rundt gulrøttene tykner
og glaserer gulrøttene. Til slutt tilsettes hakket persille.

DRIKKETIPS

Torsk og rødvin er en tradisjon ikke så mange utenfor Norges grenser
forstår, men det fungerer jo fint med en lett Bordeaux fra Medoc, Côtesde-blaye eller Saint-Émilion. Hvitvin passer også til retten. Hva med en
Grüner Veltliner fra Østerrike, eller en fatlagret Sancerre fra Frankrike?
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FORBEREDELSE

Krumkakene kan stekes flere uker før gjestene
kommer. Multesyltetøyet kan lages 3 dager før.
Multekremen blandes 2 timer før servering.

KRUMKAKER

MULTEKREM I KRUMKAKER
8 personer

300 g multer
100 g sukker
5 dl fløte
½ dl melis
1 vaniljestang
16 sitronmelisseblader
Plukk ut de peneste multene og spar dem til pynt. Bland resten av multene
med sukker og rør til sukkeret er oppløst. Pisk fløte med melis og frøene fra
en vaniljestang. Ikke pisk fløten for mye. Vend inn multesyltetøyet og server i
krumkaker. Pynt med pene multer og strimlet sitronmelisse.
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200 g egg
200 g sukker
150 g smør
200 g hvetemel
2 ss smør til pensling av krumkakejernet
Pisk egg og sukker til eggedosis i 5 minutter. Smelt smøret og bland i
eggedosisen. Sikt melet og rør det godt inn i deigen. Stek krumkakene i
krumkakejern til de er lysebrune. Legg de i en kopp slik at de blir formet
som skåler. Krumkakene avkjøles og oppbevares i tett boks med lokk.

DRIKKETIPS

En søt Tokaji Aszu 5 puttonyos fra Ungarn er best til multekrem.
Likeså et glass Setúbal fra Portugal. Det blir heller ikke feil
med et glass portvin. Kaffen kan en ta etter måltidet.
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C Dymista «Meda»
Lokalt antihistamin + kortikosteroid.

ATC-nr.: R01A D58

T NESESPRAY: 1 dose inneh.: Azelastinhydroklorid tilsv. azelastin 125 μg, flutikasonpropionat
polysorbat 80, benzalkoniumklorid, fenyletylalkohol, renset vann. Indikasjoner:
rhinitt, hvis monoterapi med enten intranasalt antihistamin eller glukokortikoid ikke er
full terapeutisk effekt. Kontakt med øynene må unngås. En spray i hvert nesebor 2 ganger
med allergeneksponeringsperioden. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever- og nyreikke er fastslått. Eldre: Dosejustering er unødvendig. Administrering: Til nasal bruk. Flasken
første gangs bruk må sprayen klargjøres ved å trykke pumpen ned og slippe 6 ganpusset skal oppløsningen sprayes inn i hvert nesebor mens hodet bøyes fremover.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Forsiktighetsregler:
bruk i høye doser over lang tid. Mulige systemiske effekter kan omfatte Cushings
barn og unge, katarakt, glaukom, og mer sjeldent, en rekke psykiske eller atferdsstyrrelser, angst, depresjon og aggresjon (særlig hos barn). Ved alvorlig
flutikasonpropionat er økt. Dette kan medføre høyere forekomst av
med høyere doser enn anbefalt kan medføre klinisk signifikant adrenal
det vurderes å bruke ytterligere systemiske kortikosteroider i perioder
hos barn som får intranasale kortikosteroider i godkjente doser. Det
hemmet vekst, skal dosereduksjon vurderes. Nøye overvåkning er påkreokulært trykk, glaukom og/eller katarakt. Hvis det foreligger grunn til å
ved overføring av pasienter fra systemisk steroidbehandling til Dymista.
infeksjon eller som nylig har gjennomgått kirurgisk inngrep, eller fått
behandling veies opp mot mulig risiko. Inneholder benzalkoniumklorid
nen og bronkospasmer. Interaksjoner: For utfyllende informasjon fra
interaksjoner, se R01A D58+. Flutikasonpropionat: Det er rapportert klinisk
ved samtidig bruk av ritonavir, med systemiske kortikosteroidbivirkninsyndrom og binyrebarksuppresjon. Samtidig bruk med ritonavir skal
unngås, med mindre potensiell nytte oppveier risiko. Under normale
omstendigheter er det lave plasmakonsentrasjoner av flutikasonpropionat etter intranasal dosering pga. omfattende first pass-metabolisme og høy systemisk clearance via CYP 3A4 i tarm og lever. Klinisk
signifikante interaksjoner er derfor lite sannsynlig. Det tilrådes forsiktigsamtidig administrering av en potent CYP 3A4-hemmer (f.eks. ketokonazol),
systemisk eksponering av flutikasonpropionat. Azelastinhydroklorid: Anbefalte
systemisk eksponering. Det skal likevel utvises forsiktighet ved samtidig
midler med virkning på sentralnervesystemet, da sedativ effekt
Graviditet: Det er ingen eller begrenset data om bruk
gravide. Bør bare brukes under graviditet
Amming: Det er ukjent om nasalt
kasonpropionat/metabolitter
p ote n s i e l l fo rd e l
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50 μg, dinatriumedetat, glyserol, mikrokrystallinsk cellulose, karmellosenatrium,
Symptomlindring ved moderat til alvorlig sesongrelatert og helårlig allergisk
tilstrekkelig. Dosering: Voksne og ungdom ≥12 år: Regelmessig bruk er viktig for
daglig (morgen og kveld). Behandlingsvarighet bør være i overensstemmelse
funksjon: Data foreligger ikke. Barn <12 år: Anbefales ikke da sikkerhet og effekt
bør ristes forsiktig før bruk i ca. 5 sekunder ved å vende den opp og ned. Før
ger. Er det >7 dager siden bruk, må den klargjøres på nytt. Etter at nesen er
Spraytuppen tørkes av og beskyttelseshetten settes på plass etter bruk.
Systemiske effekter av nasale kortikosteroider kan forekomme, særlig ved
syndrom, Cushinglignende trekk, adrenal suppresjon, veksthemming hos
messige effekter, som omfatter psykomotorisk hyperaktivitet, søvnforleversykdom er det sannsynlig at systemisk eksponering for
systemiske bivirkninger og forsiktighet bør utvises. Behandling
suppresjon. Ved bruk av doser som er høyere enn anbefalt, bør
med stress eller elektiv kirurgi. Det er rapportert veksthemming
anbefales at veksten hos ungdom overvåkes regelmessig. Ved
vet hos pasienter med synsforandringer eller med tidligere økt
tro at binyrefunksjonen er nedsatt, skal det utvises forsiktighet
Hos pasienter med tuberkulose, enhver type ubehandlet
skade på nese eller munn, skal mulige fordeler med
som kan forårsake irritasjon av neseslimhinLegemiddelverket om relevante
signifikante interaksjoner
ger som Cushings
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sirritasjon.
s j e l d n e (<1/1 0
angioødem (hevelser i ansikt
søvnighet, glaukom, økt intraokulært
osjon, kvalme, utslett, kløe, elveblest, fatigue
forekomme, særlig ved bruk i høye doser over lang tid.
kortikosteroider. Det er mulig med veksthemming hos ungdom
bruk av nasale kortikosteroider over lang tid. Overdosering/
overdoseringsreaksjoner. Symptomer: Administrering av høyere
midlertidig binyrebarksuppresjon.Binyrebarkfunksjonen vil
ved å måle kortisol i plasma. Ved overdosering etter utilsiktet
systemet (inkl. sløvhet, forvirring, koma, takykardi og hypotenSymptomatisk. Avhengig av svelget mengde, anbefales
anbefalinger for azelastin R01A C03 side d og flutikason:
H1 -antagonist (azelastin) og kortikosteroid (flutikason).
propionat har forskjellige virkningsmekanismer og viser synersymptomer på rhinokonjunktivitt. Flutikasonpropionat er et syntil glukokortikoidreseptoren, og med potent antiinflammaantiallergisk effekt, og har mastcellestabiliserende og antiinring av kjemiske mediatorer kjent for å være involvert i tidlige
ner, histamin, plateaktiverende faktor (PAF) og serotonin.
minutter. Absorpsjon: Etter intranasal administrering av 2 doser
ml for azelastin og 10,3 ± 3,9 pg/ml for flutikasonpropionat, og
azelastin og 97,7 ± 43,1 pg/ml pr. time for flutikason. Tmax etter
flutika son. Proteinbinding: Flutika sonpropionat: 91%.
Distribusjonsvolum ca. 318 liter ved steady state. Azelastin: Stort
Eliminasjonshastigheten for i.v. administrert flutikasonpropionat
høy plasmaclearance (Cl=1,1 liter/minutt). Maks. plasmakonog bare lave plasmakonsentrasjoner er forbundet med terminal
azelastin og ca. 45 timer for den aktive metabolitten.
systemisk sirkulasjon, hovedsakelig via CYP 3A4. Azelastin
Utskillelse: Flutikasonpropionat: Hovedsakelig via gallen.
Refusjonsberettiget bruk: Symptomlindring ved moderat til
monoterapi med enten intranasalt antihistamin eller glukoallergisk rhinitt. Vilkår nr.: –. ICD: J30, vasomotorisk og allergisk
priser: 120 doser (glassflaske) kr. 252,90, 3 x 120 doser (glass-
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Signifikant bedre symptomlindring i både nese og øyne
sammenlignet med et
nasalt steroid i monoterapi3,4
Effekt innen 30 minutter5
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nasale doser fører til svært lav
bruk av sedativa, alkohol eller legekan øke. Graviditet, amming og fertilitet:
av azelastinhydroklorid og flutikasonpropionat hos
hvis potensiell fordel oppveier potensiell risiko for fosteret.
administrert azelastinhydroklorid/metabolitter eller flutiutskilles i morsmelk. Bør bare brukes ved amming hvis
oppveier potensiell risiko for den nyfødte/spedbarnet.
Begrensede data. Bivirkninger: Svært vanlige (>1/10):
Neseblod. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hodepine, dysgeusi
(ubehagelig smak) og ubehagelig lukt. Mindre vanlige
(≥1/1000 til <1/100): Ubehag i nesen (inkl. neseirritasjon,
stikking, kløe), nysing, nesetørrhet, hoste, tørr hals, halSjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Munntørrhet. Svært
000): Hypersensitivitet, inkl. anafylaktiske reaksjoner,
eller tunge og hudutslett), bronkospasme, svimmelhet,
trykk, katarakt, nasal septumperforasjon, slimhinneer(tretthet, utmattelse), svakhet. Systemiske effekter kan
Det er rapportert veksthemming hos barn som får nasale
også. I sjeldne tilfeller er det observert osteoporose ved
Forgiftning: Ved nasal administrering forventes det ikke
doser enn anbefalt over en lengre periode, kan føre til
gjenopprettes i løpet av få dager, og kan kontrolleres
oralt inntak, kan det forventes forstyrrelser i sentralnervesjon), forårsaket av azelastinhydroklorid. Behandling:
mageskylling. Intet kjent antidot. Se Giftinformasjonens
Glukokortikoider H02A B side d. Egenskaper: Klassifisering:
Virkningsmekanisme: Azelastinhydroklorid og flutikasongistiske effekter mhp. forbedring av allergisk rhinitt og
tetisk trifluorinert kortikosteroid med svært høy affinitet
torisk virkning. Azelastin har potent, langtidsvirkende
flammatoriske egenskaper. Hemmer syntese eller frigjøog sene stadier av allergiske reaksjoner, f.eks. leukotrieLindring av nasale allergiske symptomer i løpet av 15
i hvert nesebor, er gjennomsnittlig Cmax 194,5 ± 74,4 pg/
gjennomsnittlig AUC er 4217 ± 2618 pg/ml pr. time for
en enkelt dose er 0,5 time for azelastin og 1 time for
Azelastin: 80-90%. Fordeling: Flutikasonpropionat:
distribusjonsvolum. Halveringstid: Flutikasonpropionat:
er lineær i doseområdet 0,25-1 g, og karakteriseres ved
sentrasjon reduseres med ca. 98% i løpet av 3-4 timer,
halveringstid på 7,8 timer. Azelastin: Ca. 20-25 timer for
Metabolisme: Flutikasonpropionat elimineres hurtig fra
metaboliseres hovedsakelig via CYP 3A4, 2D6 og 2C19.
Azelastin: Utskillelse skjer hovedsakelig via feces.
alvorlig sesongrelatert og helårlig allergisk rhinitt hvis
kortikoid ikke er tilstrekkelig. Refusjonskode: ICPC: R97,
rhinitt. Vilkår nr.: –. Vilkår: Ingen spesifisert. Pakninger og
flaske) kr. 679,40.

Sist endret: 18.08.2015

Meda AS
Askerveien 61, 1384 Asker | Postboks 194, N-1371 Asker
info@meda.no | www.meda.no | www.dymista.no

Referanser:
1. Dymista SPC (07.10.2015), avsnitt 2.
2. Dymista SPC (07.10.2015), avsnitt 4.1.
3. Meltzer E et al. Int Arch Allergy Immunol 2013;161:369–377.
4. Dymista SPC (07.10.2015), avsnitt 5.1, Dymista.
5. Meltzer E et al. Allergy Asthma Proc 2012;33(4):324-332.

