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aner vi konturene av  
et allmennlegeopprør?  
Allmennlegenes epostbaserte disku
sjonsforum, Eyr, domineres ofte av 
diskusjoner om sjeldne lidelser som 
har dukket opp på en øy i Nord
Norge, bruk av takstsystemet på lege
vakt, og frustrasjoner over bruk av 
printere og annet datateknisk utstyr. 

I bEgyNNElsEN Av AprIl skrev 
kommunelege Elisabeth Swensen i Sel-
jord en kronikk i Dagbladet, «Psykisk 
helse  – en hellig ku», der hun blant 
annet tok opp medikaliseringen av 
folks hverdagsplager. Det tok ikke lang 
tid før det ble full stans i takst-, syk-
doms-, og printerpratet på Eyr. I ste-
det strømmet det på med takksigelser 
og støtteerklæringer til Swensen fra en 
rekke sentrale allmennleger. 
 
ElIsAbEth swENsEN var yrkes-
aktiv da allmennlegene fikk sin egen 
spesialitet i 1986, etter å ha kjempet 
fram en egen legeidentitet. Den gang var 
motsetningene mellom allmennleger og 
sykehusleger større enn de er i dag. Syke-
huslegene kunne utdanne seg til spesi-
alister, mens allmennlegenes karrierevei 
pekte framover, men ikke oppover. Også 
internt i allmennlegekorpset var det 
klare ideologiske brytninger. På den ene 
siden stod mer progressive allmennleger 
med sans for lokalt forankret samfunns-
medisin, organisert i Norsk selskap for 
allmennmedisin (NSAM) og med bladet 
Utposten som et viktig talerør. Motsat-
sen var de mer konservative kollegene 
i Alment praktiserende lægers forening 
(Aplf) med større sans for «takstologi» og 
privat legedrift. Rollene til de to miljøene 
var også uklare, ikke minst fordi Aplf 
hadde sitt eget fagutvalg, i sterk konkur-
ranse med NSAM. Dette ble først endret 
med en større omorganisering av Lege-
foreningen i 2007. Siden har allmennle-
gene vært organisert i en fagmedisinske 
forening, Norsk forening for allmen-
nmedisin (NFA) og i en yrkesforening, 
Allmennlegeforeningen (Af). 

sElv om FAstlEgErEFormEN 
i 2001 opprinnelig var en omdiskutert 
privatiseringsreform, framstår hele 
allmennlegekorpset i dag som sterke 
forsvarere av dagens ordning. At den 
i all hovedsak regnes som en suksess, 
skyldes nok delvis at den var utprøvd 
før den ble innført på nasjonal basis, 
i motsetning til sykehusreformen, og 
den kommende samhandlingsrefor-
men. 

Når myNdIghEtENE nå ønsker 
en sterkere styring av fastlegene gjen-
nom en egen forskrift, oppfattes 
det som et angrep på allmennle-
genes faglige autonomi. Både KS og 
Legeforeningen vil heller fortsette 
å møtes ved forhandlingsbordet. At 
arbeidsministeren har framsatt trusler 
om å bøtelegge leger som uteblir fra 
dialogmøter, har ytterligere satt sin-
nene i kok. Dette er også et problem 
for myndighetene; allmennlegene skal 
være selve «navet» i samhandlingsre-
formen. Knekker navet, kneler kjerra. 
 
AllmENNlEgENEs dIlEmmA 
er at de beveger seg i et minelagt far-
vann. Tar de opp medikalisering som 
samfunnsproblem kan det i andres 
ører høres ut som om de vegrer seg for 
å hanskes med hverdagsmedisin. Og 
vil de ikke lenger håndtere sykmeld-
inger, risikerer de nok også å bli fratatt 
makt og myndighet på andre felt, til 
fordel for andre yrkesgrupper.

dEt blIr vIktIg for norske all-
mennleger å «krangle seg til enighet» 
om hva de ønsker for framtiden, 
slik Geir Sverre Braut er inne på. 
Norsk forening for allmenmedisins 
offensive policynotat i forebyggende 
medisin, ført i pennen av lederen Gisle 
Roksund, vitner om en gruppe som 
langt fra er nede for telling, men som 
ønsker å sette dagsorden for sin egen 
rolle i framtidens helsevesen.   
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Allmennlegene vil nå gå opp en helt ny 
sti. De vender også tommelen ned for 
myndighetenes stadig sterkere satsing på å 
avdekke og agere mot potensielle helserisiki, 
går det fram av et dokument som forenin-
gens mangeårige og avtroppende leder, Gisle 
Roksund, vil legge fram for sine legekolleger
på foreningens årsmøte 12. mai.

slutt på skrekkpropaganda. Allmennlegenes 
styre, backet opp av tunge navn fra de all-
mennmedisinske forskningsenhetene ved 
Universitetet i Oslo og Trondheim vil også 
ha en endelig slutt på helsemyndighetenes 
skrekkpropaganda. «NFA tar avstand 
fra kommunikative eller pedagogiske 
virkemidler som kan krenke eller stigma-
tisere utsatte pasienter. Erfaringer der frykt 
blandes med avmakt eller skam, kan i seg 
selv skade den enkeltes helse», vil foreningen 
slå fast, dersom den følger styrets innstilling.

– Det handler om den enkeltes liv. 
Utford ringen er hvordan vi skal finne peda-
gogiske virkemidler slik at vi for eksempel 
kan formidle forhold rundt barns framtidige 
helse uten å påføre foreldrene frykt, skyld og 
skam, sier Roksund.

skeptisk til risikokartlegging. Allmenn-
legene vil også ventelig sette foten hardt 
og bestemt ned for stadig flere forsøk på å 
kartlegge potensielle risikofaktorer som kan 
predikere sykdom. Inspirert av forskning 
innen den såkalte epigenetikken, som bl.a. 
forsøker å kartlegge hvordan ulike stressfak-
torer kan påvirke menneskets biologi i posi-
tiv og negativ retning gjennom hele livet, fra 
kjønnscellene dannes og inn i alderdommen, 

vender legene tommelen ned for en aggressiv 
risikokartlegging. De mener den kan gjøre 
mer skade enn gavn, føre til bekymring og 
avmakt, og i verste fall gjøre folk mer utsatt 
for alvorlig sykdom:

«Et sterkt og selektivt fokus på mål-
bare risikofaktorer kan bidra til å avlede 
oppmerksomheten hos lege og pasient fra 
mer grunnleggende forhold med større bety-
dning for vedkommendes liv og helse», heter 
det i det nye policydokumentet.

– Vi mener det er langt viktigere å ta poli-
tiske konsekvenser av helserisiko knyttet til 
sosiale forhold som arbeid og nettverk enn å 
måle pseudo-endepunkter som blodtrykk og 
kolesterol. Et godt sosialt nettverk er en vik-
tigere prediktor for dødelighet, sier Roksund.

– Forebyggende helsearbeid er først og 
fremst politisk arbeid både nasjonalt, regio-
nalt og lokalt. Så skal også allmennlegene 
bli flinkere til å nytte «gyldne øyeblikk» til å 

snakke med pasientene om hva den enkelte 
kan gjøre for å fremme sin helse i bred 
forstand, sier han.

terskelverdier senkes. I policynotatet 
uttrykker NFA sterk bekymring for at sterke 
interesser presser på for å gjøre flere friske 
til pasienter.

– Kommersielle interesser har over lang 
tid satt dagsorden for hvilke sykdommer 
leger oppfordres til å forebygge og hvilke 
midler de skal bruke. Både farmasøytisk 
industri og enkelte grenspesialistmiljø er 
fokuserer sterkt på biologiske målinger og 
medikamentbruk, sier Roksund, og viser til 
at stadig flere lidelser omfattes av autorita-
tive retningslinjer.

– Terskelverdiene for intervensjon og bruk
av diagnoser senkes. Store deler av 

befolkningen kan, om alle anbefalte tiltak 
blir fulgt opp, komme til å endre status fra 
friske til «risikanter», sier han.

kritiserer kunnskapsbasert medisin. 
Allmennlegenes forebyggingsstrategi er 
samtidig en kritikk av dagens rådende 
kunnskapsbaserte medisin. Allmennlegene 
vil i mye større grad ta hensyn til enkeltmen-
neskets erfaringer:

«Menneskets subjektivitet er fravaerende
i dagens kunnskapsbaserte medisin, som er
basert på matematiske analyser av hvor 
pasientenes individuelle karakteristika sys-
tematisk elimineres», skriver allmennlegefor-
skerne Linn Getz, Anna Luise Kirkengen og 
mikrobiologen Elling Ulvestad, i artikkelen 
«Menneskets biologi – mettet med erfar-
ing», som nylig ble trykket i Tidsskrift for 
Den norske legeforening, og som er en av 
hovedkildene bak allmennlegenes nye fore-
byggingsstrategi.

NFAs policydokument vil antakelig bare 
bli finpusset før Gisle Roksund skal på 
talerstolen i Kristiansand for å holde sin 
siste åpningstale i NFAs årsmøte på vegne 
av landets rundt 4500 allmennleger. Fore-
byggende helsearbeid vil bli eneste sak under 
en omfattende helsepolitisk debatt. 

kommersielle interesser har 
over lang tid satt dagsorden 
for hvilke sykdommer leger 

oppfordres til å forebygge og 
hvilke midler de skal bruke.

gisLe rOksund 

Norsk forening for allmenn
medisin (NFA) lanserer nå  
en forebyggingsstrategi som
utfordrer myndighetene.
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avmakt

«     det gir en dårlig følelse å bli ekspeditører  
av tankegods som vi ikke er fortrolige med

kOmmuneLege eLisaBetH swensen
 

elisabeth swensen.
Kronikken, som stod på trykk i Dagbladet 
6.april i år, førte til en uvanlig intens debatt 
om legerollen, på allmenlegenes epostbaserte 
diskusjonsforum Eyr. Utgangspunktet var 
spissede formuleringer, som: «Det foregår en 
storstilt, politisk legitimert psykiatrisering av 
velferdsstaten.» Og: «Psykisk helse» er blitt en 
vekstnæring for psykoprofesjonene og en poli-
tisk hellig ku».

 I kronikken tok Elisabeth Swensen til orde 
for en sterkere satsing på mer alvorlige psykiske 
lidelser, men etterlyste samtidig en «nedtrap-
pingsplan» for lettere psykiske lidelser, som 
hun langt på vei karakteriserte som «almin-
nelig, eksistensielt slit». Hun møtte sterk mot-
stand fra toneangivende psykologer, noe som 
bare førte til sterkere støtte: «Det handler om 
viktige emner som medikalisering, prioriter-
ing, definisjonsmakt og kamp for de svakeste 
og sykeste. Det ligger således i kjerneområdet 

for hele vårt daglige virke.», skrev allmennlege 
Ivar Thomsen på Eyr.

– hva var det du traff hos allmennlegene med 
kronikken din? 

– Jeg tror mange trakk et lettelsens sukk 
over at noen endelig satte navn på en prak-
sis flere enn meg har følt som noe skamfullt 
og ubehagelig. I forhold til barn og unge med 
pro blemer blir allmennlegene brukt som 
sekretærer for viderehenvisning til BUP. Vi 
mottar rapporter fra eksempelvis PP-tjenesten, 
stort sett et batteri av testresultater som vi ikke 
skjønner halvparten av – og som vi knapt tror 
på. Det gir en dårlig følelse å bli ekspeditører 
av tankegods som vi ikke er fortrolige med og 
når vi blir gisler for andre aktører.

Swensen har praktisert som allmennlege 
siden hun ble utdannet i 1981, de siste 25 år 

i Seljord kommune. Da fastlegereformen ble 
innført i 2001, valgte hun i motsetning til 
mange av sine kolleger en kommunal stilling 
– med høy fastlønn, noe hun ikke er redd for 
å poengtere – i stedet for stykkprisfinansiering.

– Jeg tenker på meg selv som kommun-
alt ansatt, sier hun med stolthet i stemmen:  
– Jeg er ikke interessert i butikkdrift og ønsker 
å arbeide friere og mer tverrfaglig. Og det er 
ingen som etterspør mine økonomiske moti-
ver når jeg uttaler meg, sier hun. 

Swensen har understreket både i Dagbladet 
og på Eyr at hennes kritikk ikke minst var 
ment som en selvkritikk på vegne av leger som 
passivt har funnet seg i en legerolle de ikke er 
komfortable med. 

til bords med makten. – Jeg har alltid ment 
at det er lurt å sette seg til bords hos makten 
når man blir invitert, det har legene i for 
liten grad gjort. Mange leger har et håpløst 
forhold til den offentligheten de er en del 
av, og slår den hånden som mater dem, sier 
Swensen. Hun poengterer at hun er en del 
av kommunens ledelse, og dermed kan sette 
dagsorden lokalt sammen med eksempelvis 

kommunelege Elisabeth 
swensen i seljord utløste et 
ras med sympatierklæringer 
med kronikken «psykisk helse 
– en hellig ku». hun mener 
allmennlegene må ta ansvar 
for å ikke la seg bruke som 
sekretærer for de nye «psyko
profesjonene». 

aV per HeLge mÅseide
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DET FOREGÅR EN storstilt,politisk legitimert psykiatri-sering av velferdsstaten. Overhalvparten av uføre under 40 århar diagnoser i gruppen psykiskelidelser. Tallet på
barn og unge med
psykiatriske diagno-
ser og tilhørende
portefølje av medika-
menter og særtiltak
har eksplodert. Me-
dia avdekker jevnlig
«store mørketall» for
psykiske lidelser hos
barn med og uten
skilte foreldre, ung-
dom i puberteten,
studenter med eksa-
menspress, gravide
med og uten partner,
barselkvinner, ene-
forsørgere, seksuelle
minoriteter, krenke-
de i arbeidslivet – og
snart kommer rockemusikerne.

LESERE SOM FORTSATT svever ivillfarelse om tabuer knyttet tilspiseforstyrrelser, selvskading ogatferdsdiagnoser kan klikke seginn i en bloggsfære som flommerover av vitnesbyrd, utveksling avsymptomer og indignasjon overhjelpere uten empati. Politikere,profesjonsgrupper og kommersi-elle aktører navigerer deretter.«Psykisk helse» er blitt en vekst-næring for psykoprofesjonene ogen politisk hellig ku. Samtidighar lite skjedd for de alvorligpsykisk syke.

DETTE INNLEGGET ER forankreti egne observasjoner og en tiltak-ende frustrasjon i rollen somhjelper, premissleverandør ogsakkyndig. Jeg har vært allmenn-lege og medisinsk-faglig rådgiverfor mitt lokalsamfunn i en ge-nerasjon, i tillegg har jeg sittet idiverse ekspert- og rådgivnings-grupper knyttet til fagfeltet. Framin personlige CV er det rele-vant at jeg store deler av livet harvært nær pårørende til alvorlig

psykisk syke med de utfordringerog sorger det gir.

PÅSTANDEN OM økende fore-komst av lettere psykiske lidelserer begrunnet i statistikk, ikkevitenskap. Alle leger jeg kjennerbedriver kreativ diagnosesettingfor å tilfredsstille NAVs krav tildiagnoser som utløser rett tilsykepenger. Dette gjelder særligkvinner. De får psykiatriske
diagnoser når de gamle
foreldrene ikke klarer seg
selv, når oppfølging av
barna tar all energi og i
kaoset rundt samlivsbrudd.Noen må passe på at ikke altgår galt på en gang.
Sorg, sosiale forhold og

omsorgsoppgaver gir ikkerett til sykepenger selv derlege og pasient er enige omat funksjonsevnen på jobber nedsatt og fraværet hen-siktsmessig i et større kost-nad-nytte-perspektiv. Somlege på grunnplanet savnerjeg en synliggjøring av
alminnelig, eksistensielt sliti sykemeldings- og uføres-tatistikkene. Normale kriserer ikke psykisk sykdom, menbehovet for omdisponering avtid og krefter til det som brennerer like fullt legitimt.

PSYKIATRISK RETORIKK ogdiagnosesetting dekker også oversamfunnsmessige og politiskekonflikter. Sykdomsforklaring ogsykemelding anvendes på arena-er der de ikke hører hjemme.Kamp om rang og bruk av maktpå godt og vondt er en del av detmenneskelige urprosjektet.Grunnbetingelsene for over-levelse er relativt brutale, ogkampen for tilværelsen er obliga-torisk, selv i det norske sosial-demokratiet. I noen grad må vifaktisk lære å slåss, eller kommeoss unna i tide.
Hvordan vi behandler hver-andre, de kollektive normene formaktutøvelse, er et moralskanliggende og ikke et spørsmålom sykdom versus normalitet.Psykiske avvik finnes helt åpen-bart både hos maktmisbrukere ogderes ofre, hos barn så vel somvoksne. Men så? Jeg er bekymretfor en utvikling der moralske og

politiske spørsmål blir «outsour-cet» til et verdinøytralt diagno-sesystem.

BARN OG UNGE er blitt fritt vilti den gode hensikt – i barneha-ger, skoler og helsestasjoner.Under parolen om forebyggingog tidlig diagnostikk foregår deten ukritisk kartlegging, testingog viderehenvisning av barn ogunge til psykiatrisk diagnostisk

og behandling, en praksis somtrolig vil oppsummeres som ethistorisk svik mot den oppvok-sende generasjon.
Hva med barn og unges per-sonvern? Det hersker en naiv ogudokumentert tro på effektivbehandling og virksomme tiltaknår bare problemet har fått etnavn, som om det lille individetbokstavelig talt har en skrue løs.Vi likner vel stort sett på våre

Psykisk helse – en helli

HISTORISK SVIK:Under parolen om forebygging og tidlig diagnostikk forbehandling, skriver forfatteren.

MEDISIN: De alvorlig psykisk syke taper kampen om oppmerksomhet og peng

SEND INNLEGG TIL
debatt@dagbladet.no

Elisabeth
Swensen
Kommunelege I,
Seljord

KRONIKK

KRONIKK: 6000 tegn inkl. mellomrom.HOVEDINNLEGG: 3000 tegn inkl. mellomromREPLIKK: 2000 tegn inkl. mellomrom.KORTINNLEGG: 700 tegn inkl. mellomrom.Legg ved portrettfoto.

FA er en tragedie, dette
er rett og slett en parodiav en avgjørelse. Om en id-rettsutøver ikke skal få lov til åvise følelser, da er det likegreit å legge støvlene på hylla.

The Downserer
Ble sjokkert da jeg leste
dette. Hva i svarte#&%! er det FA driver med?Her får han karantene for viselitt følelser og i tillegg ber hanom unnskyldning? Om FAholder seg konsekvent pådenne strenge linjen er dethelt på trynet. Om de ikke gjørdet, er det blodig urettferdig.Uansett er det en komediehele greia. Jan Banan
Kjempebra FA setter
ned foten for sliktbarnslig tull. Ingen grunn til atslik atal oppførsel skal få skliut mer og mer. Nå er standar-den satt, og bra er det. Travel
Hvor ofte ser du en
person springe til nær-meste kamera for så og bannetil alle som ser og hører på?Greit, det skal være lov til åvise følelser, men banningdirekte i kamera blir litt tulle-te. Tar jeg ikke feil, så gjordeDrogba nøyaktig det sammeetter CL-exiten mot Barcelonaog han fikk 6 kamper. Så sluttå tro at alle er ute etter dere.United slipper unna medmyerart også (PS: Husker du Roo-ney-albuen?) R N
Wayne Rooney bør selvskjønne at han havner itrøbbel når han oppsøkerkameraet, og en straff er påsin plass, selv om det ettermin mening ville vært rikti-gere med en bot i dette til-fellet. Menman skal ogsåhuske på at sammemann forkort tid siden slapp helt unnaetter en situasjon som burdegitt tre kamper. Så oppsum-mert har han egentlig vært littheldig med to kampers ute-stengelse, for noe som totaltburde vært tre kamper og enbot. Jon Von Hespetre

prosent av arvestoffet
kan være forskjellig hoseneggede tvillinger. Detviser et studie kanadiskeforskere har gjort for å
finne ut av arveligheten
til schizofreni. Hvis en avtvillingene har sykdom-men, er det bare 50
prosent sjanse for at denandre også skal få den,
ifølge forskning.no.

12

RETT
FRA NETT

Det engelske
fotballforbundet
har avgjort at

fotballspillerenWayne
Rooney får to kampers
karantene etter banneor-gie på fotballbanen.

DELTA I DEBATTEN
PÅ DAGBLADET.NO

Påstanden
om økende
forekomst av
lettere psy-
kiske lidelser
er begrunnet
i statistikk,
ikke viten-
skap.

Mikal
Hem
Debatt- og
kronikkansvarlig
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egne. Jeg råder alle de gode hjel-perne til å se seg rundt i familienog kulturen, og deretter justeremåltallene for normalitet i hen-hold til hva som kan forventes,før de brennemerker det sisteskuddet på stammen som «av-vik».

DEN STATLIGE Opptrappings-planen for psykisk helse (1998-2008) kostet samfunnet mellom

kisk helse – en hellig ku

egår det en ukritisk kartlegging, testing og viderehenvisning av barn og unge til psykiatrisk diagnostisk og
Illustrasjonsfoto: Scanpix

er mot nye gruppermedmindre lidelse ogmer ressurser.

Man
kan
alltid

kjenne en stat på
hvilke folk som
sitter i fengsel.

Ilona Bodden

20 og 30milliarder kroner. Deteneste vi vet med sikkerhet er atdet er blitt flere diagnoser, flerebehandlede og ikke minst flerebehandlere. I klartekst heter detøkt rekruttering og større om-setning i bransjen for psykiskhelse. De alvorlig psykisk syketaper kampen om oppmerksom-het og penger parallelt med veks-ten i kreative, udokumenterteforebyggings- og behandlingspå-

funn rettet mot de nye gruppenemedmindre lidelse og mer res-surser.
Siste setning i artikkelen skallyde: Fra min posisjon i førs-telinjen etterlyser jeg en ned-trappingsplan for «lettere psykiskelidelser» og et kritisk blikk påforutsigbare forskningsprosjektersom bare er egnet til å bekreftesine hypoteser og utvide fors-kernes eget revir.

BARNESOLDATER: Siden 90-tal-let har JosephKony iUgandanær-mest uforstyrret rekruttert tu-senvis av barn og unge til gerilja-enHerrensmotstandshær. Så len-ge lovverket for krigsforbrytelserikkehåndheves bedre, og konflik-tene ikke får mer oppmerksom-het, fortsetter krigsherrer somKony sin virksomhet.

FOR BARNA SOM trekkes inn ivæpnete konflikter er det vanske-lig å bryte ut. Systematisk vold-tekt er ikke uvanlig, og mangejenter blir «gitt bort» til voksnesoldater. De som klarer å vendehjem er ofte gravide, hivrisikoener stor ogmange blir utstøtt av fa-milien og samfunnet.
I sin bok «En bedre dag i mor-gen» beskriver den tidligere bar-nesoldaten Ismail Beah hvordanbarnesoldater blir tvunget til åskjære opp magen på gravidekvinner for å ta ut barnet og drepedet. Slike opplevelser gir natur-ligvis ekstremt sterke psykisketraumer. Sammen med ruspro-blemer og sosial utstøting, gjørdette arbeidet med reintegreringsvært vanskelig.

PÅ 90-TALLET ga FN ut rappor-ten «Innvirkningen av væpnetkonflikt på barn». Den ble et ven-depunkt. Flere tiltak ble satt iverk, og FNs konvensjon ombarns rettigheter fikk en tilleggs-protokoll. Selve konvensjonen

Ikke alle barn leker krig
sier at alle under 18 år er å regnesom barn, mens tilleggsprotokol-len forbyr tvungen rekruttering avbarn i militæret.
Tallene er usikre, men antallbarnesoldater har antakelig sun-ket. Dels fordi konflikter har tattslutt, i Liberia, Sierra Leone, An-gola og Nepal. Dels fordi interna-sjonale avtaler er inngått og dom-stoler opprettet. Framgangen girhåp. Men vi har dessverre langtigjen.

FOR OSS I NORGE virker det selv-sagt at barn ikke skal sendes i krig.Når vi tenker på en barnesoldat,ser vi for oss en krig i en fjern av-krok av verden. Men problemeneer nærmere enn vi kanskje tror.Barn er involvert i væpnet kon-flikt i hele 19 land og 70 militæreorganisasjoner. Barnesoldater harvært brukt i en årrekke i et landsom Thailand – et vanlig feriemålfor nordmenn.

I ISRAEL KAN ungdom la seg ver-ve til detmilitære fra de er16 og ethalvt år. Skolen blir brukt som are-na for rekruttering, med et egetprogram i ungdomsskolen somskal forberede eleven på militær-tjeneste. Liknende metoder blirbrukt i bådeUSAog Storbritannia.Bruken av barnesoldater er likevelklart mest utbredt i Afrika, og deter her de verste overgrepene skjer.

DET INTERNASJONALE samfun-net kan ikke godta at barn blir fra-røvet allemuligheter til en normaloppvekst. Det er på høy tid å gibarnesoldatene vår støtte. RødeKorsUngdomhar lansert en toårigkampanje om barnesoldater. Kra-vet er et totalforbud og at alders-grensen for rekruttering heves til18 år. Noe annet kan ikke aksepte-res.

KREVER FORBUD: Bruken av barnesoldater må totalforbys ogaldersgrensen for rekruttering heves til 18 år, skriver forfatterne.
Foto: Scanpix/ AFP
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Lisa Benson er
en konservativ
firebarnsmor
som begynte å
jobbe som frilans
avistegner i 1992.
I hjemstaten
California har
hun vunnet en
rekke priser for
sitt arbeid, og
tegningene hen-
nes trykkes i over
hundre aviser.

Børge
Brende
Generalsekretær
i Røde Kors

Knut
Sverre
Leder
i Røde Kors Ungdom

satte ord på
allmennlege-
avmakt

rektor og barnehagestyrer, men at hun også 
har forståelse for mer frustrerte kolleger:  
– Det er mye dårlig kommunalt arbeid, det 
er det ingen tvil om. Men mange leger har 
berøringsangst mot kommunene, og for-
holdet blir ikke bedre av at legene gjør dem 
til fiender.

– så de har seg selv å takke? 
– Ja, mange har insistert på kioskdrift i 

autonomiens navn. Legene må i stedet ta mak-
ten der den tilbys!

dobbeltrolle. Swensen etterlyser en mye 
strengere selvjustis fra legene og fra Lege-
foreningen i forhold til leger som skyver 
pasientene foran seg i salgsframstøt på egne 
vegne. – Legeforeningen er i en uvanlig dob-
beltrolle som den må være utrolig ryddig på. 
Den er dels en fagforening som med rette 
slåss for medlemmenes egeninteresser. Men 
den er også et «college», et faglig selskap som 
er delegert makt på vegne av faget og som er 
betrodd rollen som en helsepolitisk aktør. 

Swensen etterlyser Legeforeningens sam-
funnsansvar og holdning til «bukken og 
havresekken»-problemstillinger. Hun nevner 
konkrete eksempler der kolleger står frem sam-
men med takknemlige pasienter, gjerne i TV2-
nyhetene, og reklamerer for undersøkelser og 

behandlinger ved de samme kollegenes klinik-
ker. 

– Fordi legene innehar denne krevende 
dobbeltrollen, burde legene og Legeforenin-
gen slått mye hardere ned på soloutspill og 
leger som skyver pasientene foran seg mens 
de forsøker å mele sin egen kake. I stedet kom-
mer det ikke ett eneste ord. Internjustis er det 
eneste som hjelper, sier hun. 

 Med 1000 pasienter på listen, 2 ½ ukedager 
med pasientrettet arbeid, 1 ½ med kommu-
nale oppgaver og en dag med distriktsmedi-
sinsk prosjektarbeid, burde Elisabeth Swensen 
passe perfekt som en prototyp på samhand-
lingsreformens ideal-lege. Da tankene om 
reformen ble lansert var hun sammen med 
kollegene Anna Stavdal, Torgeir Gilje Lid og 
Guri Rørtveit entusiastisk initiativtaker til et 
seminar på Youngstorget i Oslo der daværende 
helseminister Bjarne Håkon Hanssen deltok. 
Hensikten med møtet var å samle de aktørene 
som hadde mest helsepolitisk makt. Nå er hun 
ikke fullt så positiv lenger.

– Samhandlingsreformen er blitt en kamp 
om regningen og om hvem som skal ta de 
tyngste takene. Jeg er fortsatt begeistret for 
samhandlingsreformens idé, men det man-
gler en nasjonale helse- og sykehuspolitikk, 
sier hun. 

– Fører reformen til at det blir flere steiner i 
allmennlegenes ryggsekk? 

– Jeg ser ikke det som et problem. Jeg er 
ikke redd for nye oppgaver. Tanken bak 
reformen er god, men problemet er at man 
tukler med sykehusene slik at den sammen-
hengende kjeden med gjensidig tillit brytes. 

Da blir allmennlegene nervøse. I mitt tilfelle 
gir sykehuset på Notodden faglig backing, de 
er forutsigbare og jeg føler meg sikker på hva 
de kan gjøre, og vet at de kjenner de samme 
pasientene som jeg kjenner, sier Swensen. 

 – Nå fører usikkerheten rundt sykehusene 
til at allmennlegene ikke lenger vet hva sam-
handlingsreformen går ut på annet enn svul-
stig retorikk, sier kommunelegen og trekker 
fram tre forhold som undergraver tilliten til 
en ekte samhandling der likeverdige parter 
snakker sammen:
1)  det er ingen som vil definere hva et lokal

sykehus eller et distriktsmedisinsk senter 
skal være. 

2)  Ingen vil konkretisere hva allmennlegene 
de facto skal gjøre mer av 

3)  Ingen vet hvor pengene er
Selv kaller hun seg selv for «laid back»; 
 – I morgen (19. april, red.anm.) fyller jeg 

60 år, og jeg vet at både kollegene og pasien-
tene er der, sier hun. ■

«mange leger har 
et håpløst forhold til 

den offentligheten 
de  er en del av.

 eLisaBetH swensen

Faksimile fra 
dagbladet 
6. april i år.

Ønsker ikke tilsynsfunksjon
Legeforeningens presi-
dent torunn janbu 
(bildet) mener at forenin-
gen er seg sitt sam-
funnsansvar bevisst, og 
at den jobber for gode 
yrkesetiske holdninger. 
i en kommentar til 
elisabeth swensens 
uttalelser om intern selvjustis viser hun til 
de legeetiske reglene og til at sekretari-
atet kan rådgi om markedsføring: – Både 
leger og andre kan melde fra til rådet for 
legeetikk dersom de mener at de legeet-
iske reglene brytes, sier hun.

Janbu mener Legeforeningen skal gi råd 
og korrektiv, men ønsker ikke å ha tilsyn 
med enkeltleger ut over dette: – i en del 
andre land, der legeforeningene har en 
tilsynsfunksjon, blir foreningene nettopp 
beskyldt for å ha en dobbeltrolle overfor 
egne medlemmer. Jeg er glad for at vi ikke 
har en slik rolle i norge, sier hun. Janbu 
påpeker også viktigheten av at foreningen 
tør ta opp pasientenes rettigheter, dersom 
det for eksempel er et for ensidig fokus på 
økonomi.
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Heimdal, som er lege ved Kjelsås lege-
senter, kastet seg inn i diskusjonen på 
Eyr i kjølvannet av Elisabeth Swensens 
kronikk. Han har vært opptatt av priori-
teringsaspektet ved diskusjonen, å definere 
hva som er verdige behov og å ta ansvar.  
– Det er ikke lett å definere hva som er ver-
dige behov, men det er en debatt alle vrir 
seg unna. Og alt skal løses via helsevesenet, 
sier Heimdal. Allmennlegen, som i motset-
ning til Swensen er lønnet via per capita-
tilskudd og stykkprisrefusjoner fra trygden 

(Helfo), mener normaltariffen kunne vært 
brukt som våpen i prioriteringsdebatten. 
Han etterlyser incitamenter som økt bruk 
av tidstakster og takster for prosedyrer, i 
stedet for å stadig øke egenandelen:

 – Det blir de enkle løsninger som priori-
teres: «vondt i hodet – henvis nevrolog, 
vondt i ryggen – henvis ortoped, vondt i 
underlivet – henvis gynekolog», sier han. 
Heimdal peker også på at det i dag ikke 
er noe påtrykk for privatpraktiserende 
psykologer og psykiatere til å ta tak i det 
som haster: – Det blir å sette seg i kø, og å 
bli ringt opp etter ett år eller to. Ingen er 
pålagt å ta unna hastetilfellene, sier han.

Samhandlingsreformen ble presentert 8. 
april, to dager etter at Swensens kronikk 
hadde stått på trykk.

– Det var ikke mange hurrarop på Eyr 
da Samhandlingsreformen ble lansert? 

– Nei, det var nokså stille på hurrafronten. 
Dette blir nok en kamp på ny arena, mel-
lom kommunene og sykehusene, der det 
gjelder å få sine pasienter gjennom syste-
met. Allmennlegene blir «nyttige idioter» i 
et egoistisk spill om å slippe unna ansvar, og 
der ingen tar lederansvar. Det blir de som 
kan systemet best eller som roper høyest 
som får mest, sier Heimdal lakonisk. Han 
er også kritisk til Samhandlingsreformens 
tanker om forebyggende medisin: – Dette 
er i beste fall udokumenterte ønskedrøm-
mer. Når det gjelder alkoholskader handler 
90 prosent om prispolitikk, tilgjengelighet 
og løyver, sier han. 

Arnulf Heimdal arbeider i et legefelles-
skap der legene har 1250-1300 pasienter 
på listene, og der de arbeider i fire ukedager 
med pasientrettet arbeid, og har én dag på 
helsestasjon eller liknende. ■

– Uroen er merkbar, men hva som er grunn-
laget for den, og hva som er legenes ønsker for 
framtiden, ser jeg ikke veldig tydelig. Det er 
en uro som synes å bestå av flere elementer 
som ikke er tydelig samlet, sier Braut, til daglig 
assisterende direktør i Statens helsetilsyn. Få har 
fulgt det norske allmennmedisinske miljøet så 
tett fra sidelinjen som ham. 

Braut har forsøkt å kategorisere allmennle-
genes framtidige utfordringer i fem punkter:
1. De unge allmennlegene. – På sykehus vet 
unge leger hva de får – noe de langt fra vet i 
norsk allmennmedisin. Å kjøpe seg inn i en 
egen praksis innebærer en faglig og økonomisk 
risiko. 

– Hvis du ser på en kommune som Karmøy, 
så har de store problemer med å rekruttere nye 
og unge allmennleger. Kanskje må nye leger 
inn i en fastlønnsordning for at både kommu-
nale legetjenester og legevakt skal bli dekket. 
Er det en type utvikling som norske allmenn-
leger ønsker? Hva ønsker de for framtiden – 
skal allmennmedisinen være tariffdrevet eller 
fastlønnsdrevet? 

2. De middelaldrende allmennlegene.  
– Utfordringenfor denne legegruppen er for-

ventninger til nye oppgaver som ikke vil gi 
samme uttelling som pasientrettet arbeid. Hva 
betyr Samhandlingsreformen for dem? Hvilke 
forventninger er det til hva disse legene skal 
gjøre mer av – som forebyggende arbeid og 
rehabilitering? Og hvordan skal dette hono-
reres? Hva skal allmennlegenes oppgaver være, 
for eksempel som samarbeidende instans med 
Nav?

– I dag ser vi at en del middelaldrende all-
mennleger tar rollen som pasientveiledere, 
mens en del ikke gjør det. Jeg savner tydelighet 
fra norske allmennleger kollektivt om hva de 
ønsker seg i forhold til pasienthjelperrollen. Ser 
de for eksempel for seg at de kan være koordi-
nator for individuell plan? 

3. De eldre allmennlegene. – Dette er leger 
som har gjort store investeringer både faglig, 
personalmessig og økonomisk. De har bygd 
opp små bedrifter, og forventer nå en viss 
bonus. Men hva om du er 70 år og ikke får  
solgt praksisen din når du ønsker å tre av, fordi 
de unge legene ønsker seg fastlønnsordninger? 
Kan vi for å møte en slik utfordring se for oss 
at vi får kjeder i norsk allmennmedisin, tilsva-
rende apotek-kjedene? I dag er det rundt 10 
år siden vi fikk dem, og vi har også kjeder i 
den private helsebransjen. Men vi har ikke hatt 
den samme utviklingen og diskusjonen blant 
offentlig finansierte allmennleger om dette.Vi 
burde kanskje forventet en raskere kjededan-
ning – til allmennmedisinske kjeder, slik som 
vi så i apotekbransjen for ti år siden. 

4. Den halvspesialiserte allmennlegen. – Et 
spørsmål er i hvilken grad legene i framtiden 
kan «halvspesialisere» seg f.eks. i allergologi, 

gynekologi eller 
i eldres lidelser? 
I dag gjør en del 
pasienter opplyste 
valg – basert på 
kjennskap til legenes 
interessefelt og kunns-
kaper. Spørsmålet er 
ihvilken grad dette bør 
gjøres mer synlig – og for-
malisert? 

5. Hvor langt skal an svaret strekke seg? 
– Hvor langt skal legenes ansvar gå, når det 
for eksempel gjelder rehabilitering, sykmeld-
ing og yrkesrettet attføring? I dag ser man at 
noen gjerne vil beholde rollen der de sykmel-
der pasienter – mens andre godt kunne gitt 
slipp på dette. Hva vil norske allmennleger i 
framtiden? Ønsker de å slippe unna sykmeld-
inger? 

Må tone flagg. – Allmennlegene må tone flagg 
– sammen. Det holder ikke å vente på myn-
dighetene – og så respondere. De må i stedet 
krangle seg fram til omforente kollektive stand-
punkter, sier Geir Sverre Braut, som gjerne vil 
understreke at han ser positivt på mulighetene 
for framtidens allmennleger:

– Når jeg har deltatt på videreutdannings-
kurs for allmennleger har jeg møtt en mye mer 
interessert gjeng siste 5-6 årene enn tidligere. 
For 10 år siden var mange bare opptatt av hvor 
mye de kunne tjene. Nå møter jeg allmenn-
leger som er positivt interessert i utviklingen 
for sitt eget fag, sier Braut: – Men de må på 
banen nå. Hvis ikke forspiller de sjansen til å 
påvirke! ■

– gjøre minst mulig, henvise mest mulig!

aV per HeLge mÅseide

aV per HeLge mÅseide

allmennlegene må tone flagg
samfunnsmedisineren geir sverre 
braut etterlyser allmennlegenes 
egen stillingtaken til en rekke 
utfordringer om hva deres rolle 
skal bli i framtiden, basert på en 
gryende uro i det allmennmedisin
ske legekorpset. 

Allmennlege Arnulf heimdal 
etterlyser myndigheter som tør  
prioritere: – Idealet nå er gjøre 
minst mulig og å henvise mest 
mulig!
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■  Fastlegereformen regnes som en mønster- 
reform, men har vært kostbar. 

■  Forskere mener at den har gitt pasientene 
mer makt, men at den ikke har gitt allmenn-
legene mer prestisje. 

Fornøyde
forskere
Fastlegereformen er i disse dager 10 år. Den 
har trolig gitt pasientene mer makt, men ikke 
mer prestisje til allmennlegene. Nå ønsker 
myndighetene å redusere legenes frihet.

mønsterreform. – Fastlegereformen er 
en av de bedre reformene, egentlig en 
mønsterreform hvis vi sammenlikner 
med sykehus- og samhandlingsreformen, 
hvor mangelen på empiri er en betydelig 
svakhet, mener professor Olaf Aasland, 
instituttsjef ved Legeforeningens fors k-
ningsinstitutt. Før fastlegereformen ble 
vedtatt, ble det gjennomført en forsøks-
ordning i enkelte kommuner. 

– Prøveprosjektet gjorde at man fant 
en god form allerede fra start og slapp de 
store politiske sjøslagene. Politikerne vet 
imidlertid at slik utprøving har en tendens 
til å trekke ut i tid, derfor velger de heller å 
skjære gjennom og ta en bestemmelse, slik 
vi har sett med sykehus- og samhandlings-
reformen, sier han.

dyr reform. – Ordningen er dyr fordi pasi-
enten har fått mer makt. Samtidig var en av 
intensjonene med reformen, nettopp å gi 
pasientene mer makt, sier forsker Benedicte 
Carlsen ved Rokkan-senteret i Bergen hun.

– har kostnadene, som følge av pasien tens 
økte innflytelse, vært en utilsiktet effekt?

– Ja. Når pasientene får velge og vrake, 
så blir det lett veldig kostbart. Det er van-
skelig å styre ressursbruken i samfunnet 
når allmennlegenes såkalte portvaktsfunk-
sjoner kun belager seg på deres ansvars-
følelse for ressursbruk, og ikke på, for 
eksempel økonomiske virkemidler. Det 
samme gjelder sykmelding, attestskriving, 
etc. Legene slipper å ha økonomisk ansvar 
for de overordnete prioriteringene. 

Aasland mener det er slik det må være. 
– Legen skal primært være pasientens 

advokat, ikke samfunnets forlengede arm. 
Ved sykmeldinger og søknad om uførepen-
sjon, kombinerer man disse to rollene, og 
er både pasientens talsmann og samfunnets 
sakkyndige, sier han.

aV kristin maCk-BOrander

  Hovedmodellen i fastlegeordningen er at 
fastlegen skal være selvstendig nærings-
drivende med avtale med kommunen.  

  93,5 prosent av fastlegene er privat-
praktiserende, mens de resterende 6,5 
prosent er ansatt i kommunen.

  gjennom den individuelle fastlegeavtalen/
ansettelseskontrakt, skal kommunen sikre 
befolkningen et tilbud om fastlege og 
tilgjengelighet til denne tjenesten.

  kommunen må samtidig sikre ivareta-
kelse av andre legeoppgaver som kom-
munen har behov for at fastlegene skal 
ivareta. 

  i Forslag til ny lov om kommunale helse- 
og omsorgstjenester foreslår departe-
mentet t kommunene skal få bedre 
styring med fastlegene. Lovforslaget 
ligger nå til behandling i stortinget

FAstLEgEORdNINgEN

FO
tO

: i
s

tO
C

k
p

H
O

tO

■  Fastlegereformen er i disse dager 10 år.  
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bedre tilgjengelighet. – Da fastlege-
ordningen ble innført, var vel målene 
særlig knyttet til bedre tilgjenge-
lighet, bedre kontinuitet i forholdet 
mellom lege og pasient og bedre 
arbeidsdeling mellom allmenn-
legetjenesten og spesialisthelsetjenes-
ten. Vurdert for landet som helhet 
er mitt inntrykk at det har vært en 
forbedring i tilgjengelighet og kon-
tinuitet. Hvordan arbeidsdelingen 
mellom allmennlegene og spesialist-
helsetjenesten har utviklet seg, vet vi 
ikke, siden det ikke er tilgjengelige 
registerdata som kan belyse dette. 
At slike data ikke eksisterer, er util-
fredsstillende ved inngangen til sam-
handlingsreformen, sier professor og 
forskningsleder ved Helseøkonomisk 
forskningsprogram, Tor Iversen, Uni-
versitetet i Oslo. 

Iversen tror ikke at det uten videre 
er gitt at en økning i antall fastleger vil 
dempe presset på spesialisthelsetjenes-
ten. Han mener oppmerksomheten 
først bør rettes mot hva innholdet i 
fastlegeordningen skal være, og der-
etter mot hvilken kapasitet som 
trengs for å fylle dette innholdet. 

paradoks. Fastlegeordningen skårer 
langt høyere i befolkningstilfreds-
hetsundersøkelser enn for eksem-
pel pleie- og omsorgstjenesten og 
helsesøstertjenesten. Olaf Aasland 
mener det er et paradoks å forsøke 
og gjøre fastlegeordningen mer lik de 
tjenestene folk er mindre fornøyde 
med. Samtidig forstår han godt 
myndighetenes behov for å sikre en 
bedre dekning av kommunale all-
mennmedisinske og samfunnsme-
disinske legeoppgaver.

Studier viser at autonomi er spe-
sielt viktig for fastlegenes identitet. 

– Er allmennleger lite flinke til å 

innordne seg, og først og fremst 
opptatt av penger og friheten til å 
gjøre som de vil?

– Jeg tror ikke allmennleger er så 
opptatt av penger som man kan få 
inntrykk av. Men det som virkelig 
opptar dem, er deres faglige fri-
het, og denne hegner de godt om. 
I undersøkelser om jobbtilfredshet 
blant leger, skårer privatpraktiser-
ende spesialister høyest, allmenn-
legene følger hakk i hæl, mens 
det er et stort gap ned til sykehus-
legene. Allmennlegene rapporterer 
særlig tilfredshet med friheten til å 
bestemme selv. Det er helt klart at 
samhandlingsreformen setter denne 
friheten under press. Sterkere styring 
er del av en trend som vi ser i mange 
andre land, sier Aasland. 

Tor Iversen påpeker at selv om 
fastlegene driver privat, kommer 
størstedelen av praksisinntekten fra 
stat og kommune. Til tross for at 
ressurs innsatsen i primærlegetjenesten 
er beskjeden i forhold til innsatsen i 
spesialist helsetjenesten og omsorgssek-
toren, har de beslutningene allmenn-
legene fatter, stor betydning for 
ressursbruken i de andre sektorene. 

– Å legge føringer for fastlegenes 
virksomhet, er derfor en viktig del av 
offentlig sektors oppgaver, sier han. 

Økt prestisje. Tidligere helseminis-
ter Bjarne Håkon Hanssen uttalte at 
han ville gjøre det mer prestisjefylt 
å være fastlege, og at det å jobbe i 
kommunen skulle få økt status og
betydning. Olaf Aasland mener pres-
tisje ikke kan bestemmes politisk, og 
får støtte av Benedicte Carlsen: 

– Det ser i hvert fall ikke ut til at 
Fastlegeordningen har ført til en slik 
endring, selv om de tjener mer enn 
spesialiteter som skårer høyere på 
prestisjeskalaen, sier hun. ■

i Journalen nr 1/2011 side 6 står det 
en artikkel «Færre enn hver tredje lege 
utdannes i norge». dette bygger på 
opplys ninger fra statens autorisasjons-
kontor for helsepersonell (saFH) om at 
kun 481 av 1571 leger som fikk norsk 
autorisasjon i 2010 var utdannet i norge.

problemet med denne betraktningen 
er at antallet leger som får norsk autori-
sasjon i løpet av et år ikke er noen god 
indikator på tilgangen av nye leger. dette 
illustreres best ved å differensiere opplys-
ningene om de 1090 legene som ikke var 
utdannet i norge. av disse var det en stor 
gruppe utenlandske statsborgere, men 
ifølge Legeforeningens legeregister er 
det bare ca 18 % av disse som arbeider i 
norge per i dag. denne andelen er særlig 
lav for leger fra sverige og danmark, som 
utgjør en stor del at det totale antallet 
utenlandske leger som fikk norsk autori-
sasjon i 2010.

antallet norske leger som er utdannet i 
utlandet, hovedsakelig i øst-europa, utgjør 
også en stor del av gruppen som ikke var 
utdannet i norge. disse er færre enn de 
utenlandske legene totalt sett (når vi ser 
på alle 1571), men omkring tre ganger 
flere enn de utenlandske legene som fikk 
norsk autorisasjon i 2010 når vi avgrenser 
til de legene som faktisk arbeider i norge 
per i dag. totalt sett er det derfor blant 
legene som fikk norsk autorisasjon i 2010 
og som arbeider i norge per i dag, opp til 
87 % som enten er norske statsborgere 
eller er utdannet i norge (når de 19 uten-
landske legene som ble utdannet i norge 
regnes med).

 andelen utenlandske leger i norge 
har de siste 10 årene ligget nokså stabilt 
omkring 16 %, og heller ikke tallene for 
leger som fikk norsk autorisasjon i 2010 
bidrar til å endre denne andelen nevnever-
dig. derimot er det interessant å påpeke 
at en økende andel av de utenlandske 
legene som faktisk arbeider i norge per i 
dag, er godkjente spesialister, enten etter 
konvertering av spesialiteten fra eu/eøs 
eller ved at de blir godkjente spesialister 
etter norske regler etter å ha tatt deler av, 
eller hele, spesialistutdanningen i norge. 
det skjer altså en del endringer i sam-
mensetningen av de utenlandske legene i 
norge med hensyn til godkjent spesialitet, 
og det skjer også en del endringer med 
hensyn til fordelingen på ulike nasjona-
liteter. nærmere informasjon om dette 
finnes i denne artikkelen:
http://www.legeforeningen.no/id/167501

anders taraLdset
statistikksjef

den norske legeforening

ønsker fortsatt avtaleløsning
I dag reguleres fastlegeordningen gjennom «Rammeavtale mellom Kommu-
nenes Sentralforbund (KS) og Den norske legeforeningen om allmennlege-
praksis i fastlegeordningen i kommunene». 

Arne Norum, spesialrådgiver i KS synes, i likhet med Legeforeningen, at 
dagens ordning fungerer bra. Han mener politikernes ønske om sterkere styring 
av fastlegene nedfelt i fastlegeforskriften vitner om en veldig teoretisk tilnærm-
ing, og stiller spørsmål ved om det å flytte bestemmelser fra et avtaleverk til en 
forskrift i praksis utgjør den store forskjellen. 

– Hvis man som en del av samhandlingsreformen mener at fastlegene skal 
gjøre noe annerledes enn det de gjør i dag, så må dette konkretiseres, og ikke 
gjemmes bort i vage, generelle formuleringer. Deretter får man ta en faglig 
diskusjon om de eventuelle endringsforslagene er til det bedre eller ikke. Uten 
en spesifisering av hva man legger i den økte styringen, virker ønsket om 
endringer mest som en papirbestemmelse, sier Norum.

utenlandske 
leger i norge
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jeg har opprettet en profil på google Health i dag. der 
har jeg lagt inn informasjon om tidligere sykdommer, rønt-
genbilder og prøveresultater.
 
om jeg blir alvorlig syk vil jeg at legen som vurderer meg 
har rask tilgang på relevante og riktige opplysninger. For 
meg er disse dataene spredt i mange journalsystemer 
i ulike utkanter av norge og danmark, og vi fortsetter å 
flytte rundt. Jeg vil at gamle spirometrikurver også finnes 
tilgjengelig for legene om vi bor i peru, og at nøyaktige livs-
tidskurver over medikamenthistorikk og blodtrykksutvikling 
kan hentes med tre klikk. dessuten kan jeg godt tenke meg 
å redigere avsnittet med tidligere sykdommer selv, i stedet 
for å skulle satse på at den stressede turnuslegen som 
skriver journalen er nøyaktig.
 
en del pasienter har ringpermer med alle epikriser. en 
e-journal har fordeler: den veier ingen ting og er dermed 
tilgjengelig selv hvis en blir overraskende innlagt. Journalen 
kan inneholde multimedieinnhold. den er søkbar, og kan ha 
bilder med høy oppløsning.

innsyn er beskyttet med passord, og jeg får gode stati-
stikker over hvem som har logget seg inn i journalen.
 
er det problematisk om utålmodige pasienter samler 
sine journaler med multimedievedlegg hos et firma? Hva 
endrer seg hvis pasientene selv begynner å redigere sine 
journaler? 

Martin

Vil gjerne diskutere journaler og redaktørroller videre: 
Dette innlegget legges med kommentarfelt på  
medisiner.blogspot.com

dr.  inter@ktiv

e-journal hos google

�2008 Cand. med.  
universitetet i Oslo

�Fra 2006 underviser, 
diakonhjemmet  
Høgskole

�Fra 2011 assistent-
lege, tynset sykehus 
 
 
www.twitter.com/ 
maasbrenn

MaRtin 
aasbRenn 

(F. 1982)

netttiPs: skriver du på dokumenter sam-
men med andre, og er lei av vedlegg der det 
blir rot med ulike versjoner? mine favorittsys-
temer for samskriving er en fellesmappe på 
dropbox, www.dropbox.com, eller google 
dokumenter, docs.google.com. 

Her står det en annonse i papirutgaven.
Av hensyn til reklameregler, er denne tatt
ut av den elektroniske utgaven.
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streng, men
inspirerende

BOkOmtaLe:

yngVaR  
andeRsen

kOm i FOrm med 
yngVar
aschehoug forlag, 2011
isBn: 978-82-03-23939-7
Veil. pris: 299,-

Yngvar Andersen har, i tillegg til 
at han driver treningsstudioene 
Mykjemeir og jobber som person-
lig trener, undervist og vært sensor 
på personlig trener-utdanningen 
ved Norges idretts høgskole, der 
han også er utdannet. Han holder 
foredrag og workshops rundt om 
i landet. Han har også vært norsk 
juniormester i kule, diskos og spyd.

yngvar Andersen lover mye. Han 
åpner boken med å si at den er 
løsningen for de som aldri har 
vært i form, og for de som aldri 
greide å holde seg i form.

Innledningsvis motiverer han 
leseren til å få lyst til å trene, og til 
å få troen på at dette er gjennom-
førbart. Ifølge trenings guruen er 

det mulig å komme i svært god 
form ved å trene bare tre timer i 
uken i syv uker. Han bruker også 
plass på å avlive noen myter om 
trening. For eksempel at det ikke 
alltid er gøy å trene, og at det ofte 
er et slit å komme i god form.

boken er delt i to hoveddeler; én 
trenings del og én ernæringsdel, 
med oppskrifter på sunn og god 
mat. Treningsdelen er igjen delt 
inn i kondisjon og styrketrening.

Boka legger opp til et trening-
sprogram på syv uker. I tillegg får 
man enkle kostholds regler for å gå 
ned i vekt.

Før man starter, skal man teste 
seg selv, både styrke og kondisjon. 
Videre skal man ta et bilde av seg 

selv i helfigur kun iført under-
tøy, og måle livvidden. Da har 
man noe å sammenligne med når 
målet er nådd.

Kondisjonsdelen er lagt opp til 
økter på 60 minutter, enten det 
er rask gange, lett jogging, sykling 
eller skigåing. Styrketreningen 
kan utføres hjemme, i parken eller 
ved treningsstudioet. Øvelsene er 
enkle og med mange illustrasjoner 
og gode instruksjoner. 

Boken inneholder også en 
treningsdagbok som er inndelt 
som boken; én treningsdel og 
én kostholdsdel. Her har Yngvar 
Andersen satt opp rubrikker både 
for kosthold og for trenings-
øktene slik at en kan krysse av for 
hver dag, og se hvor flink man 
har vært. Det er tolv rubrikker 
for hver uke, og ett kryss gir to 
poeng. Dersom man scorer 10 
eller høyere, har man «klart det». 
Dersom man scorer lavere, må 
man ta uken om igjen. Yngvar 
legger vekt på hverdagsaktivitet. 
Dersom man gjennomfører én 
hverdags aktivitet som utgjør et 
par timer, utenom treningen hver 
uke, kan man sette kryss i en av 
rubrikkene.

Denne poenggivingen er nok 
ment å skulle motivere. Den gir 
faktisk rom for en utskeielsesdag 
i uken hvor man kan spise hva 
man vil, og fremdeles få lov til å 
sette kryss. Etter fire uker er det 
på nytt tid for testing for å se på 
resultatene av sin innsats. Nå kan 
man også utfordre seag selv mer 
ved å øke vanskelighetsgraden av 
styrkeøvelsene. Når de syv ukene 
er vel gjennomført, er det på tide 
med nytt bilde og ny testing. 
Forhåpentligvis har livvidden gått 
ned – og kondisjonen opp.

kostholdsrådene er enkle. Det 
legges ikke opp til spesielle dietter 
eller at man ikke skal kunne spise 
god mat. Det er til og med tillat 
med litt vin i ny og ne. Forfatteren 
vektlegger også hvor viktig det er 

med mellommåltider, slik at man 
ikke skal falle for fristelsen til å 
hive innpå med en neve potetgull 
eller en sjokolade rett før middag. 

I kostholdsdelen er det mange 
gode og enkle oppskrifter på fro-
koster, lunsjer og middager. Man 
må ikke oppsøke spesialbutikker 
for å finne ingrediensene, og man 
trenger heller ikke å ha gjennom-
ført et kokke kurs for å kunne til-
berede maten.

boken er lettlest, med mange 
fine illustrasjoner. Spesielt fine 
er bildene fra styrke treningen. 
Jeg synes også at forfatteren leg-
ger opp til et overkommelig 
ambisjons nivå. Man kan gjen-
nomføre alle delene av treningen 
uten å gå til innkjøp av dyre klær 
og utstyr, og de fleste av kan sette 
av tre timer i uken. 

Hvis jeg skal ha en innvending, 
må det være at jeg synes Yngvar er 
streng. Men det er kanskje, etter 
hans erfaring, nødvendig.

dette er boken hvis du vil 
komme i form. Den veileder deg 
til et sunnere kosthold og et mer 
aktivt liv , selv om du er i full jobb 
og har familie. Noe annet som er 
veldig positivt er at målet nås etter 
bare syv uker. 

Boken inspirerer, det er det 
ingen tvil om. Selv er jeg i alle fall 
i full gang. Så vil det vise seg om 
den holder det den lover.

aV mOniCa saiLer 
Fysioterapeut, 

ass.lege ved kirurgisk avd., 
ortopedisk seksjon, 

ved diakonhjemmet sykehus

yngvar Andersen er kjent for å hjelpe utrente folk i 
programmet pUls på Nrk1. Nå har han skrevet bok 
om det å komme seg i form.

Her står det en annonse i papirutgaven.
Av hensyn til reklameregler, er denne tatt
ut av den elektroniske utgaven.
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I anledning 125 års-jubileet, har Journalen snakket med samfunnsengasjerte personer 
om deres forhold til Den norske Legeforeningen. I jubileumsåret vil vi bringe flere slike 
intervjuer, både i papirutgaven og på nett. 

LegeFOreningen 125 År:

AnLov P. MAtHIESEn er redaktør for =oslo, 
tidsskriftet som selges av tiggere og hjemløse på 
mange gatehjørner rundt om i oslo. Han vil høre 
en sterkere røst fra Legeforeningen i narkotika-
debatten, men helst en nykter stemme. 

– Hvilket inntrykk har du av Den norske legeforening?
– Mitt inntrykk er at Legeforeningen har en ryddig og profe-
sjonell  rolle i det offentlige ordskiftet. En sober stemme blant 
mange sprikende og sterke meninger. Det er dog liten tvil om at 
Legeforeningen til tider kan virke som en forlenget arm for gam-
meldagse krefter og tankemåter, men det er langt bedre enn om 
det hadde vært motsatt. En viss dose konservatisme kan være på 
sin plass i en ellers raskt skiftende samfunnshverdag.

– Hvilken samfunnsrolle bør Legeforeningen spille?
– Legeforeningen bør etter mitt syn fortsette å dyrke sin alle rede 
sterke rolle som en organisasjon som hever seg over populistiske 
utspill og kortvarige tendenser. Når det er sagt, så ønsker jeg 
selvsagt at Legeforeningen engasjerer seg mer i narkotikadebat-
ten. For er det noe debatten om ruspolitikk og fag behøver i dag, 
så er det flere kompetente stemmer.

– Hvilket råd vil du gi til Legeforeningens neste president?
– Bruk hjernen ydmykt og stolt. Ikke la deg bruke av de utallige 
interesseorganisasjonene innen helse- og omsorgsindustrien. Tenk 
deg om to og tre ganger før du benytter Legeforeningens stempel 
på utspill som vekter en bestemt mening i en dagsaktuell sak. Men 
slutt ikke å ytre deg av den grunn, tenk heller mer!

aV karsten gundersen

tidligere statsminister KårE WILLocH vil at den 
neste legepresidenten skal arbeide for å styrke det 
psykiske helsevesen og for å overføre behandlermakt 
fra psykiatere til psykologer. 

– Hvilket inntrykk har du av Den norske legeforening?
– Jeg tror nok at Den norske legeforening er Norges dyktigste fag-
forening med tanke på å framforhandle et høyt lønnsnivå for sine 
medlemmer. Leger har påfallende høyere inntekter enn andre grupper 
med like høy utdanning. Hvis man for eksempel sammenlikner med 
jurister har jo de mye større innbyrdes forskjeller, men det har ikke sam-
menheng med Juristforeningens arbeid. Legeforeningen har derimot 
oppnådd en generell heving av inntektsnivået. 

– Hvilken samfunnsrolle bør Legeforeningen spille?
– Legeforeningen har en klart viktig faglig pådriverrolle, og det er svært 
viktig at den ikke påvirkes utilbørlig av egeninteresser.  Så ønsker jeg 
en klargjøring av kompetanseforskjeller. Altfor lite ressurser går til 
psykologi sammenliknet med psykiatri. Det er svært viktig at det bygges 
opp en parallel førstelinjetjeneste for psykiske problemer. Den passer 
ikke nødvendigvis for en som har benyttet sine mest formende år på 
en ren medisinsk utdanning.

– Hvilket råd vil du gi til Legeforeningens neste president?
– Å engasjere seg i utbedringen av det psykiske helsevesenet som ikke 
er godt i Norge. Dødsfall under psykiatrisk behandling er et stort 
pro blem. Og alle fagfolk bør ikke legge skjul på begrensningen av 
faglige løsninger som skyldes kommuneinndelingene. Dette er inder-
lig irrasjonelt og et indirekte helseproblem. Og Legeforeningen har så 
uforholdsmessig stor innflytelse at jeg nesten bør be om å få se sitatene.  

aV per HeLge mÅseide

– mer engasje-
ment i narkotika-
debattten!

– altfor lite  
ressurser går til 
psykologi sammen-
liknet med psykiatri

JOurnaLen i nyHetene

saken i forrige nummer om at Helsetilsynet skal 
føre tilsyn med helsetjenester i afghanistan ble 
gjengitt i Aftenposten.

Lederen om helsetjenester til papirløse barn, 
ble publisert i en noe omarbeidet versjon i VG 
25.02.  NTB grep deretter fatt i temaet i en sak 
som ble trykket  i Dagsavisen og i Vårt Land. 
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dEttE sA JENs stoltEN-
bErg i sin nyttårstale. Jeg tolker det 
slik at han tror han beskriver virke-
ligheten – at dette er en tjeneste som 
er tilgjengelig for de som trenger det. 
Slik er det ikke. I min bydel – og den 
er neppe noe unntak – er det mer 
vanlig med en time hver 14. dag.

JEg blIr dErFor sIttENdE 
med et inntrykk av at det er denne 
slags mytedannelser som ligger til 
grunn for politikeres forståelse av 
situa sjonen og de vedtak som treffes 
både på nasjonalt og kommunalt 
nivå.

éN mytE bEskrIvEr en 
oppbygging av hjemmebaserte 
tjenester som skal gjøre det lettere 
for bl.a. eldre å kunne bo hjemme. 
Riksrevisjonens rapport fra 2009 om 
kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene 
til eldre beskriver en annen virke-
lighet. Andel plasser i institusjon for 
de over 80 år er redusert. Det er de 
unge brukerne som tilgodeses med 
hjemmesykepleietjenester. Dette ser 
jeg også i egen bydel.

ANtAll brUkErE i hjemme-
baserte tjenester går ned, antall 
brukere over 80 år går ned, antall 
som har trygghetsalarm går ned, 
antall som får TT-kort går ned. 

EttEr dAgENs lovgIvNINg 
skilles det klart mellom tjenester 
som er lovpålagte og tjenester som 
ikke er lovpålagte – f.eks. dagsenter 
for eldre. Dette er tjenester som kan 
bidra til verdighet i alderdommen 
og til at funksjonsnivået oppretthol-
des forsvarlig høyt til at man kan bo 
hjemme – men som nedprioriteres 
av økonomiske grunner. 

stoltENbErg sA også: «For 
100 år siden fikk mange 65-åringer 

omsorg av sine barn. I dag gir 
mange 65-åringer omsorg til sine 
foreldre.» Han har mer rett enn 
han aner. Mange eldre får ikke det 
tilbudet de har krav på – og er helt 
avhengige av at familien trår til. For 
kommunen gjelder det med en liten 
omskrivning av Paulus: «For viljen 
har jeg, men å gjøre det gode mak-
ter jeg ikke» – fordi jeg ikke har råd. 

JEg Er UsIkkEr på hva sam-
hand lingsreformen vil medføre, 
men det nye verktøyet blir heten de: 
Lov om kommunale helse- og 
omsorgstjenester m.m. (helse- og 
omsorgs tjenesteloven), proposisjonen 
er nylig overlevert Stortinget. Jeg 
ser flere fallgruver: Bl.a. mangel på 
personell, mangel på økonomi, små 
og uhensiktsmessige kommuner og 
manglende mulighet til samarbeid 
for å nevne noen. Tjenester i  kom-
munesektoren må rettighetsbaseres 
på objektive kriterier på linje med 
det man har i spesialisthelsetjenesten. 
Man må ut i terrenget og revidere 
kartet (avlive mytene) før man ser 
om tiltakene faktisk er nyttige.

For noen holder 
det med noen timer 
hjemmehjelp i uka

FRA FORENINgEN:

«

sVein aarsetH
Leder OsLO LegeFOrening

LEdERENstyretstyretstyret

Leder
svein aarseth 22 02 62 10
Frysja legekontor

svein.aarseth@legeforeningen.no

neStLeder
kristin Hovland, namf 23 19 51 00
statens arbeidsmiljøinstitutt
kristin.hovland@stami.no

recep øzeke 22 89 40 00
Oslo universitetssykehus, aker
recep.ozeke@akersykehus.no

pernille Bruusgaard 02180
Oslo kommune, smestadhjemmet
pernillebru@yahoo.no 

Bjørn sletvold, af 22 15 70 00
grefsen legesenter
bjorn.sletvold@vikenfiber.no 

siri schøyen seterelv, Lsa 02180
Bydel grorud
siri.schoyen.seterelv@bgr.oslo.kommune.no 

Vidar gundersen, LVs 22 85 11 73
universitetet i Oslo 
vidar.gundersen@medisin.uio.no

aasmund Bredeli, Of 22 11 80 80
Oslo universitetssykehus, ullevål
aasmund.bredeli@ulleval.no 

Oscar Løvdal, psL 23 07 26 00
Oslo øre-nese-Hals
oscar@oslo-onh.no 

kristian Fosså, ylf 22 11 80 80
klinikk for diagnostikk og 
intervensjon ved Ous, rikshospitalet.
kristian.fossa@rikshospitalet.no 

Ole-Christian normann, nmf 22 85 50 50
universitetet i Oslo 
ole-christian@normann.no

Sekretariat
unni Brøter  23 10 92 40
Oslo legeforening 
unni.broter@legeforeningen.no
 
anita ingebrigtsen 23 10 92 42
Oslo legeforening 
anita.ingebrigtsen@legeforeningen.no

kurSkomité 
reidar Johansen  22 95 55 90
leder
majorstukrysset legegruppe 
reidar@doctor.com

HeLSetjeneSter for Leger 
ellen scheel                               22 51 11 00
«Lege-lege»-ordningen
ullern legesenter
ellen.scheel@ullern.nhn.no

sven Haaverstad 23 15 61 00
støttekollega-ordningen
schouslegene
sven.haaverstad@oslolegene.no

oslo legeforening er en lokalforening 
i den norske legeforening.
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mai  

tirsdag 17. arrangement i Legenes hus

torsdag 19. styremøte

onsdag 25. Legeforeningens 125 årsju-
bileum

25.–27. Landsstyremøte

Juni  
torsdag 9. styremøte

august

Mandag 22. styremøte

torsdag 25. Årsmøte med valg og
temamøte

Fra september vil det være nytt styre, 
møtedatoer kan evt endres.

september

torsdag 22. styremøte

Oktober

torsdag 27. styremøte

november

tirsdag 22. temamøte på  
Litteraturhuset

torsdag 24. styremøte

oSLo-
Legen 
2011
 
Vi ber om forslag til kandidater til  
årets oslo-lege.

retningslinjer som legges til grunn er:

1.  mottakeren må være medlem av 
Oslo legeforening

2.  mottakeren må ha utmerket seg som 
tillitsvalgt og/eller gjennom sin faglige 
virksomhet ha synliggjort legene og 
legerollen på en positiv måte.

3.  nåværende medlemmer av Oslo 
legeforenings styre er ikke aktuelle.

4.  mottakeren bør ha et spesielt «Oslo-
fokus» med hensyn til sitt virke, og 
være kjent ut over en indre krets.

5.  svært kjente kandidater som også 
har mottatt andre utmerkelser, er 
ikke prioritert.

 
Begrunnet forslag til kandidater sendes 
Oslo legeforenings sekretariat ved unni 
Brøter: unni.broter@legeforeningen.no 
innen 23. mai 2011.

utmerkelsen vil bli delt ut på vårt 
årsmøte 25. august.

17. mai 
 i legenes hus
Vi feirer 17. mai  
i legenes hus  
fra kl 12-14.

∫ det blir is, pølser, brus og kaker.

∫  tryllekunstneren kommer  
i år også. 

∫  medicinsk paradeorchæster 
spiller ute og inne.

∫  inngangsbilletten er et lodd og 
gevinsten trekkes kl 14.

årsmøte med temamøte  
25. august 2011 i Legenes hus
saker som ønskes behandlet, må være oslo legeforening  
i hende senest åtte uker før årsmøtet. 

emne for temamøtet og nærmere informa sjon  
om årsmøtet offentliggjøres senere.

medisinsk-
filosofisk 
debatt-
forum 
Medisinsk-filosofiske debattfora 
har Bergen og Tromsø hatt lenge. 
Oslo fikk sitt i 2006, først og fremst 
etter at Eli Berg, da allmennprak-
tiker på Kongsvinger, nå førstea-
manuensis på Ahus, tok et fast 
grep. Styringsgruppen er i tillegg 
Kristin Halvorsen, Hans Magnus 
Solli og Bjørgulf Claussen.

Møtene holdes stort sett hver 
andre tirsdag i måneden kl 19 i 
Fredrik Holsts hus inne på Ullevål 
sykehus. Høstens møteplanen er 
nå slik:

Professor Per Sundby skal 
snakke om språkets makt og 
magi i erkjennelsen av sosiale 
virkeligheter, og den 8. november 
snakker filosof Trond Skaftnesmo 
om bevissthet og hjerne, nevrobi-
ologiens harde problem.

Bjørgulf Claussen
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FRA FORENINgEN:

Hvorfor er akkurat du egnet 
som ny president i lege-
foreningen?

tronD EGIL HAnSEn:
Jeg mener at jeg er den som er best 
egnet til å overta som president, 
og jeg har lyst. Jeg har omfattende 
klinisk og organisasjonsmessig 
erfaring. I Legeforeningen har jeg 
hatt sentrale verv både i fagmedi-
sinsk forening og yrkesforening. 
Jeg har som sentralstyremedlem 
vært bevisst på å ivareta alle Lege-
foreningens medlemmer, ikke 
bare den gruppen jeg selv tilhører. 
Likevel ser jeg at presidentrollen 
vil innebære et tydelig rolleskifte 
for å bli hele foreningens presi-
dent, og jeg er klar for dette. 

HEGE GJESSInG:
Jeg har en bakgrunn som har 
gitt meg innsikt i de forskjellige 
delene av helsetjenesten: før jeg 
begynte med anestesi var jeg i 
Sudan med Leger uten grenser, 
jeg jobbet i allennpraksis og med 
radiologi og jeg brukte et år på 
forskning og var førsteforfatter 
på en artikkel om totalruptur ved 
fødsel før jeg avsluttet studiene. 
Denne bredden sammen med at 
jeg nå har jobbet nesten fire år på 
fulltid som Ylf-leder og sentral-

styremedlem, og at jeg i denne 
tiden har oppnådd gode resul-
tater, er et godt grunnlag for å gå 
inn i presidentrollen. Resultatene 
jeg har oppnådd har kommet 
som følge av en lederstil og  mine 
personlige holdninger. Jeg er opp-
tatt av å involvere andre uavhen-
gig av standpunkt sånn at vi kan 
få så mange argumenter opp på 
bordet som mulig. På den måten 
kan vi forstå hva vi må gjøre for 
å få gjennomslag. Som leger flest 
liker jeg å jobbe med mennesker. 
Jeg er opptatt av å bygge nettverk, 
inspirere andre og å gi plass til per-
soner som ønsker å bidra med sine 
egenskaper og med sin tid. Jeg er 
glad i å formidle og å diskutere og 
jeg har stor tro på at når akkurat 
det gjøres på en konstruktiv måte, 
beveger vi oss framover både som 
mennesker og som forening.

Hva tror du/forventer du et 
slikt verv vil kreve av deg?

tronD EGIL HAnSEn:
Jeg har alltid hatt stor arbeids-
kapasitet og stor entusiasme for 
arbeidet mitt både i og utenfor 
Legeforeningen. Det gir krefter og 
inspirasjon i seg selv. Jeg er god 
på å velge de rette kampene. Jeg 
vil ikke kaste bort krefter på tapte 
slag, men føre de krigene som må 
føres. Jeg er god på kompromisser 

når det er riktig, sta og ubøyelig 
når det er viktig.
 
HEGE GJESSInG:     
Det er en stor og mangfoldig 
jobb som blant annet krever at 
jeg stiller meg til rådighet for 
andre i svært stor grad. Som Ylf-
leder har jeg brukt mye tid på å 
reise for å holde tett kontakt med 
tillitsvalgte, og dette vil jeg for-
stette med som president. Det er 
en utadrettet stilling også på den 
måten at presidenten er legenes 
talsperson i mange forskjellige 
situasjoner. Det er derfor viktig 
med gode forberedelser og  god 
bruk av foreningens samlede 
kompetanse og kunnskap.  Lege-
foreningen må ha gode relasjoner 
til myndigheter og andre organ-
isasjoner, og presidenten må 
jobbe med dette selv, og gjennom  
foreningens mange ressursper-
soner.  Alt dette er også det som 
gjør jobben spennende, interes-
sant og morsom. 

Hvordan tror du legeforenin-
gen oppfattes utad blant 
«folk flest»?

tronD EGIL HAnSEn:
Legeforeningen oppfattes som 
seriøs og kompetent, og som en 
pålitelig samarbeidspartner for 
pasientorganisasjoner og for helse-

myndigheter. Det skal vi ta vare 
på. Vi må være et tydelig talerør 
for pasientenes og befolkningens 
interesser. Men jeg mener at vi 
gjerne kan komme med tydeligere 
budskap og fremstå mindre føye-
lige. Jeg synes også at vi bør la det 
meningsspenn som er blant med-
lemmene i en del saker, få komme 
tydeligere frem. Mest omdømme-
kritisk er det hvis vi fremmer egne 
interesser med «faglig forkled-
ning». Det må vi unngå. 

HEGE GJESSInG:
Dette er viktig fordi vi målet vårt 
er at vi skal oppfattes som garan-
tisten for at det medisinskfaglige 
ivaretas på en så god måte som 
mulig. Når vi er på banen, vil 
vi at folk skal være trygge på at 
vi snakker ut fra god og sikker 
kunnskap, og at målet vårt er å få 
til helsepolitiske løsninger som gir 
bedre pasientbehandling og bedre 
generell helse i befolkningen. Vi 
er også en fagforening, og med-
lemmene skal vite at vi at vi er der 
når de trenger oss og at vi jobber 
for at arbeidsmiljø og arbeids-

«den morsomste jobben jeg noensinne har hatt» mener avtroppende 
president torunn Janbu. Første september blir det trond Egil hansen 
eller hege gjessing som overtar presidentvervet i den norske lege
forening. her forteller de oss hvorfor det bør bli en av dem.

klare for kamp

FOtO: LegeFOreningen/mark CaBOt

aV CHarLOtte Lunde

Her står det en annonse i papirutgaven.
Av hensyn til reklameregler, er denne tatt
ut av den elektroniske utgaven.
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Kongressen i Hannover
på konferansen i 2020, om omorganiserings- 
tsunamien som slo inn over oss rundt årtusenskiftet, 
fant jeg denne posteren 

«kan man forutsi etterpåklokskapen?»

Fusjon var svaret på alle problemer i næringslivet. 
modellen ble overført til kunstinstitusjoner, univer-
siteter og sykehus uten hensyn til deres egenart.

a. generelle problemer
1. Manglende basisbevilgninger fra oppdragsgiver.
målet var å spare i ettertid, men modellene fra 
nærings livet forutsatte investeringer fra starten av,  
for å oppnå lønnsom drift.

2. Manglende konsekvensanalyser. 
man kan ikke overskue alt. men hadde man forsøkt å 
vurdere konsekvensene av vedtakene i forkant, kunne 
man unngått dyre valg som senere måtte omgjøres.

3. Manglende faglighet i ledelsen. 
de faglige målene for de berørte institusjonene hadde 
vært å samle og utvikle kompetanse gjennom vel-
fungerende grupper som det hadde tatt år å bygge 
opp. Likevel var det byråkratene som styrte. Hvor var 
fagfolkene hen?

4.  Manglende forståelse av fusjonsprosessenes 
psykologi

Fusjoner og konflikter hører sammen. Forutsigbare 
konflikter kan ikke bare feies under teppet med håp 
om at de er løst. Var ledere på alle nivåer utvalgt til, og 
opplært i, å takle disse? 

b. Problem under gjennomføringen
det ble tidlig sterke reaksjoner, ikke minst fordi prinsip-
pet om nulltoleranse for reduksjon i pasientbehandlin-
gens omfang og kvalitet ikke ble respektert.

Ble prinsippene om åpenhet og dialog mellom ledelse 
og ansatte, likeverd mellom de fusjonerte parter, og 
rettferdige ansettelsesvilkår, praktisert? 

c. Publiserte resultater tidlig i prosessen
et par artikler publisert før 2011 viste at adminis-
trasjonene, men ikke antallet fagfolk, vokste ved de 
europeiske universiteter. Likevel skulle produktiviteten 
økes. Var det mulig? 

midt i prosessen var det som ventet forvirring. Verst av 
alt var likevel at målet ble mer og mer utydelig.

Konklusjon: svaret på spørsmålet «Om man kan forutsi 
etterpå klokskapen?», vet man ikke før i 2030.
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vilkår skal gi den tryggheten som 
skal til for at legene kan arbeide så 
godt som mulig med faget sitt. Jeg 
tenker at vi kan jobbe bedre med 
akkurat dette i neste periode ved å 
bli mer offensive  og tydelige i det 
offentlige rom. 

nevn kort de viktigste sakene 
legeforeningen nå står over-
for – og hvorfor du anser disse 
som de viktigste.

tronD EGIL HAnSEn:
Kvalitet i helsetjenesten. For å 
arbeide med kvalitetsutvikling må 
vi ha på plass gode kvalitetsregistre 
for å skaffe kunnskap om hvor-
dan det går med pasientene våre 
over tid. Det er mulig å utvikle 
gode kvalitetsregistre og ivareta 
personvernet samtidig. Helsetjen-
esten både i og utenfor sykehus må 
måles på kvalitet, og det må være 
åpenhet om resultatene. 

Medisinsk forskning må styrkes, 
både ved universitetene, i spesialist-
helsetjenesten og i kommunehel-
setjenesten. Allmennmedisinsk 
forskning trenger et særlig løft.

Riktige virkemidler for gjen-
nomføring av samhandlingsre-
formen. Vi må ha rammer for 
omforent ansvars- og oppgavedel-
ing, tilpasset kapasitet, og gode 
prioriteringer. Nasjonal sykehus-
plan må på plass og må fylles med 
et innhold. Fast legenes tilbud må 
utvikles på innhold, kvalitet og 
kapasitet. Kommunehelsetjen-
esten må settes i stand til å ta hånd 
om de som er for syke til å være 
hjemme, men ikke har aktuelt 
behov for sykehusinnleggelse. 
Både i spesialisthelsetjenesten og 
kommunehelsetjenesten må det 
være samsvar mellom bestilling/
forventning og finansiering.

Vi må opprettholde et konkur-
ranseforhold mellom et offentlig 
helsetjenestetilbud og et avtale-
basert og helprivat tilbud. Det vil 
bidra både til kvalitetsutvikling i 
tjenestene og til et variert lege-
arbeidsmarked. Vi må sikre at 
alle typer legearbeid er attraktive 
yrkesvalg.
 
HEGE GJESSInG:
1. Ledelse – fordi god ledelse 
sikrer god fagutvikling. God 
medisinskfaglig ledelse gir bedre 
pasientoverlevelse og bedre øko-
nomisk kontroll. Dette er helt 
nødvendig at vi forbedrer oss på 
ledelse hvis vi skal klare å løfte oss 
kvalitetsmessig. 
2. Samhandlingsreformen fordi 
den vil legge sterke føringer for 
fremtidens helsetjenester. Fastle-
genes rolle må sikres og styrkes  
og det må utvikles bedre samar-
beid mellom kommuner og syke-
hus for at reformen skal få ønsket 
effekt
3. Utvikling av sykehus. Vi har 
bedt om en Nasjonal sykehusplan 
og vi trenger  i mye større grad 
faglige begrunnelser i forkant av 
at endringer innføres.  Somatiske 
sykehus er nå i en presset situasjon 
og  både legebemanning og antall 
senger er i ferd med å nå et så lavt 
nivå  at det vil måtte komme en 
motreaksjon. Faste stillinger må 
innføres for  leger i spesialisering 
for å sikre normale arbeidstager-
rettigheter. 

Hva gjør du hvis du ikke  
vinner?

tronD EGIL HAnSEn:
Jeg stiller til gjenvalg som leder for 
Allmennlegeforeningen og håper 
på å fortsette som det hvis presi-
dentambisjonene ikke fører fram. 
Jeg vil uansett gjøre mitt beste for 
at det valget landsstyret gjør, skal 
bli bra for foreningen. Mine per-
sonlige ambisjoner er underord-
net hensynet til Legeforeningen 
og medlemmenes beste.

HEGE GJESSInG:
Akkurat nå er det fullt fokus, men 
uavhengig av utfall skal jeg reise til 
Paris helgen etter Landsstyremøtet. 
Etter det kan jeg begynne å plan-
legge de neste årene på den ene 
eller andre måten. Jeg håper 
selvsagt at jeg til høsten fremdeles 
har kontor i Legenes hus.  

FOtO: LegeFOreningen/mark CaBOtFOtO: LegeFOreningen/mark CaBOt
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i  FOrBiFarten i  CHristian grimsgaard

en saklig kranglefant
prisen for å gjøre fire oslosykehus til ett stort har vært høy – på alle nivåer. på 
rikshospitalet er det en stemme som har turt å snakket klarere enn mange. 

aV CHarLOtte Lunde

Returadresse:
Oslo legeforening
Postboks 178 sentrum
0102 Oslo

Overlege og klinikk-tillitsvalgt Chistian 
Grims gaard ved Klinikk for kirurgi og nevro-
fag ved OUS opplever god støtte blant kol-
leger og fagforening, men er glad han har fast 
stilling. I ett debattinnlegg i Dagens Medisin 
nylig skrev han blant annet at sykehusene står 
i et flyttekaos med haltende drift, at store deler 
av virksomheten er uten daglig tilstedværende 
ledelse, og at det omfattende uføret skyldes en 
blanding av overmot, ignoranse og manglende 
kunnskap om sykehusdrift
 
– hvorfor har du valgt å være så offentlig 
tydelig om hva du mener om osloprosessen?
– Jeg mener vi hadde fire velfungerende syke-
hus, og så ikke egentlig grunnlaget for å lage 
ett stort. I et sykehus med 20 000 ansatte 
kan både ansatte og pasienter lett føle seg 
fremmedgjort, og det er ekstremt krevende å 
drifte godt. Mange fagfolk stilte spørsmål ved 
rammevilkårene og forutså også noen av de 
problemene man står i dag. En årlig innspar-
ing på 800 millioner kroner ved samordnet 
drift som vi ble forespeilet, er helt utenkelig å 
oppnå. Nå styrer Oslo universitetssykehus mot 
et underskudd på 900 millioner og neste år 
er det estimert til 1,4 milliarder! Sykehusdrift 
og pasienter er ikke elementer på Excel-ark. 
Hele forutsetningen for prosessen har vært helt 
urealistisk og jeg mener Helse Sør-Øst har et 
betydelig ansvar her. 

– men er det egentlig noen retrettmulighet?
– Mange mener dette har gått så langt at det 
er uopprettelig. Aker sykehus har blitt påført 
stor skade. Jeg tror likevel den beste løsningen 
er å reversere deler av denne prosessen. Organ-
isasjonsstrukturen er ikke tilpasset den hver-
dagen vi jobber i, og det vil heller ikke skje i 
overskuelig fremtid. Vi må snarest komme oss 
bort fra prinsippet om tverrgående ledelse og 
tilbake til tilstedeværende ledelse. For mange 
fag vil dette innebære en fisjon. 

– hvordan har det vært å jobbe som tillits
valgt i denne prosessen?
– Det har vært spesielt turbulent den siste 
tiden. Jeg tror derfor både tillitsvalgtrollen og 
oppgavene har endret seg ganske mye under 
omorganiseringen. Nå må vi jobbe med å for-
svare faglige hensyn og legge frem bekymringer 
for drift og økonomi. Tidligere har nok fag-
foreningsarbeidet handlet mer om å forsvare 
medlemmer på individnivå. Nå er det mindre 
tid til det, uten at behovet er blitt noe mindre, 
kanskje tvert i mot. Vi må likevel prioritere 
de mer overordnete hensyn sånn som situas-
jonen er nå.

 – hva risikerer du ved å være så fritttalende?
– Dette oppleves i perioder som ganske utmat-
tende for egen del og for familien, og jeg har 
opplevd en del ugreie personangrep. Ved siden 
av at det er mye å gjøre, og mye vi ikke rekker 
å gjøre, opplever jeg at opponentene kan ha 
en tendens til å diskutere person og ikke sak. 
Dette gir seg gjerne uttrykk i anklager om at 
vi er reaksjonære kranglefanter og ikke egentlig 
er interessert i en bedre organisering av helse-
vesenet, eller bare meler egen kake. Dette er 
jeg ganske lei av. Vi blir anklaget for å skyve 
pasientene foran oss, men hvilke andre hensyn 
har vi egenlig å forsvare? Pasientene er vårt vik-
tigste hensyn. Men jeg er fast ansatt overlege 
og har et bra stillingsvern. Som assistentlege 
hadde jeg nok ikke våget uttale meg på denne 
måten.

– hvorfor snakker ikke andre tillitsvalgte 
like høyt som deg? Er leger generelt litt for 
velopp dragne og plikt oppfyllende?
– Ja, det tror jeg nok. Men jeg tror også det 
er en utbredt resignasjon blant mange. Denne 
prosessen har ført til omfattende misnøye, 
men de færreste blir hørt og det gjør at mange 
resignerer. Noen har nok også opplevd sank-
sjoner, og flere tillitsvalgte i min klinikk har 
sluttet på sykehuset etter lang tids frustrasjon. 

– hva slags støtte har du fått fra legeforenin
gen og andre tillitsvalgte?
– Det er et veldig godt felleskap blant de til-
litsvalgte og jeg føler jeg har god støtte i egen 
organisasjon. Foretakstillitsvalgt Aasmund 
Bredeli har vært en ekstremt viktig ressurs for 
oss.  Vi er en stor bra gjeng med god samar-
beidsånd, og det er ikke sånn at jeg står alene 
om mine utspill. Ofte utarbeides disse ved en 
form for idé-dugnad, og de er alltid luftet med 
andre tillitsvalgte. 

– Legeforeningen har gjort mye arbeid med 
veiledere og kursing av tillitsvalgtapparatet, og 
når det virkelig gjelder er det godt å ha dem 
i ryggen. I mange av de dagligdagse sakene 
kunne vi nok likevel ønske at de hadde hatt 
ressurser til å bidra mer. 

– tror du osloprosessen gir økt rekruttering 
av leger til det private?

– Definitivt. Vi er allerede der at mange flinke 
medarbeidere slutter. Vi har mistet mange 
flinke folk til det private og andre sykehus som 
Diakonhjemmet og Lovisenberg. Folk er slitne 
og det er mye frustrasjon. 

Les også Sverre Halvorsens «Kongressen i Han-
nover», side 15  

 Cand med 1998 

  overlege ved Seksjon 
for hånd- og mikro- 
kirurgi, ortopedisk  
avdeling, klinikk for 
kirurgi og nevrofag  
fra 2006

cHRistian gRiMsgaaRd
(F. 1969)


