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LEDER

Når demokratiet lukker seg inne
U

tviklingen i den såkalte Monika-saken, der en politimann varslet om sviktende etterforskning i forbindelse
med et barnemord, har skremt en hel nasjon. Forfølgelsen
av varsleren, Robin Schaefer, er et tragisk eksempel på
organisatorisk overgrep mot personer som setter sannhet,
åpenhet og kritisk sans foran evnen til å gå i takt. Nylig fikk
en rektor i stjørdal en advarsel fra kommunen med trussel
om oppsigelse fordi han mente at det var bedre å ivareta
elevene på skolen fremfor å bygge et kulturhus til 700 millioner kroner. Leger som uttaler seg kritisk til utviklingen
av norsk helsevesen – og gudene skal vite at det er mye å ta
tak i – blir gjennomgående satt på plass og truet til taushet.
I helsebyråkratiet blir de mest kompetente rådgiverne landet kan oppvise, gjort til ansiktsløse maktmennesker, godt
beskyttet av en mur av kommunikasjonsarbeidere og telefonsvarere. Der det før gikk an å ringe til en ekspert i ytre
eller indre etat for å få svar på faglige spørsmål, blir man nå
henvist til en informasjonsavdeling som etter beste evne
tegner et roserødt bilde av virksomheten. Det blir mer og
mer vanlig å ”kommunisere” med intervjuobjektene per
epost. Ofte vet journalisten ikke om det er politikeren eller
eksperten selv, eller en kommunikasjonsmedarbeider, som
faktisk svarer på spørsmålet.

M

unnkurv på medarbeidere kan medføre større belastninger i helsesektoren enn på andre faglige arenaer.
Medisinere har gjennom sin utdannelse og sitt virke forankret sin faglige identitet i humanisme og omsorgsbehov. Når
denne blir truet av rigide inntjeningskrav eller umenneskelige prioriteringsbehov, er det neppe en grunn til å tvile på
at det i særlig grad går ut over motivasjon og innsatsvilje.
Arven fra Hippokrates er ikke uten videre forenlig med
målstyring og foretaksmodeller.

S

ett fra pressens side er situasjonen nå i ferd med å bli
kritisk. Muligheten for å stille oppfølgende spørsmål
forvitrer - livredde eksperter, kneblet av misforståtte lojalitetskrav, stenger seg inne på sine kontorer, vel vitende om
at kostnadene ved å snakke med interesserte journalister,
er altfor store. Et personlig opplevd eksempel kan illustrere:
for ikke lenge siden ringte jeg Helfo, en virksomhet som er
blant de meste mektige i helse-norge og forvalter av om lag
25 milliarder kroner. Jeg ønsket meg en bakgrunnssamtale
om leger og takster – utfordringer og erfaringer og mer om
kriteriene som ligger til grunn for takstene- kort sagt mer
kunnskap og forståelse. Jeg ringte derfor den personen i
Helfo som jeg visste har størst forutsetning for å gi meg

bakgrunnsopplysninger om saken. Jeg la vekt på at det
ikke var snakk om et intervju, kun om research. Etter et par
dager ringte han meg tilbake og fortalte at hans sjef ikke
kunne tillate en slik samtale – og henviste meg samtidig til
et 800-nummer i Volda.

E

t resultat av en slik sviktende kommunikasjon er at
journalister etter hvert begynner å trekke slutninger på
feil grunnlag. Dette kommer i tillegg til en presse-utvikling
der personifisering og dramaturgisk effektmakeri er i ferd
med å ta over for objektiv nyhetsformidling. Bemanningssituasjonen i redaksjonene oppmuntrer heller ikke til å
bruke lang tid på å hente inn alternative synspunkter. Norsk
presse er for tiden inne i et omfattende generasjonsskifte
der journalister produserer på et utall av medieplattformer
og i et tempo som ikke muliggjør omfattende gravearbeid
i særlig grad.

I

tillegg: Mens ekspertene i det offentlige stenger seg inne,
er ekspertene (og markedsførerne) i privat sektor mer enn
villige til å uttale seg. Store foretak betaler (og sponser) i
tillegg frilansjournalister godt for å skrive skryteartikler –
som igjen tilbys redaksjonen på betalt plass (såkalt content
marketing) eller ved at journalisten ikke synliggjør sine bånd
til den egentlige oppdragsgiveren. Leserne føres bak lyset,
men like ille er det at politikerne ikke makter å se igjennom
det forvrengte virkelighetsbildet som skapes. I løpet av et
par år har vi opplevd to alvorlige saker av personkrenkelser
i Høyesterett der helsepolitikere har vært tidlig ute i sine
fordømmelser: Ambulanse-saken (Oslo) og Kirurgi-saken
(Bodø). På en meningsløs måte bruker igjen pressen disse
uttalelsene for å forsterke sin egen fortelling.

D

et er mange grunner til å minnes Jens Stoltenbergs
stadige uttalelser etter 22 juli: mer åpenhet og mer

demokrati...

Lottelise Folge
Ansvarlig redaktør
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Fornøyd PSL-leder etter møte i HOD:

Et godt utgangspunkt

for forhandlinger
– Vi fikk gjennomslag for mange
av våre synspunkter, sier Sverre
Dølvik. Finansieringsordningen
fortsetter foreløpig som før, men
blir gjenstand for forhandlinger.
Det samme gjelder tidsbegrensede hjemler.
Tekst og foto: Lottelise Folge

I 2015 skal det forhandles om ny
rammeavtale for avtalespesialistene og
da er det duket for videre diskusjoner
både om finansieringsordninger og
tidsbegrensede hjemler, ifølge sluttdokumentet fra dialogforhandlingene
som har pågått i over et år.
Etter over et år med samtaler mellom
Legeforeningen, RHFene, og Helse
og omsorgsdepartementet møttes
partene 20 mars for å markere at
nå er dialogprosessen over. – Vi er
svært fornøyd og mener vi har et godt
utgangspunkt for videre forhandlinger,
sier PSL-leder Sverre Dølvik.

Endringer av
Rammeavtalen?
Som et av resultatene av dialogen det
siste året, har man blitt enige om at
rammeavtalen mellom RHFene og
avtalespesialistene skal reforhandles.
Begge parter har behov for forutsigbarhet og planlegging – RHFene for å fylle
”sørge-for ansvaret og avtalespesialistene for å kunne planlegge virksomhet
og arbeidssituasjon. – Det er mange
punkter i avtalen som vi mener imøtekommer statens krav om fleksibilitet i
ordningen, sier Dølvik, men det er ikke
RHFene og departementet ubetinget
enig i.
Nå vil partene gå gjennom rammeavtalen på nytt . – Det kan være punkter
som må løftes frem- som bruk av
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– Jeg håper at vi får beholde normaltariffen som en basisfinansiering for avtalepraksis.
Så kan man eventuelt innføre ISF for bestemte prosedyrer som er velegnet til det,
sier Sverre Dølvik.
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kortidshjemler, ifølge PSL-lederen – for
vi mener jo at mulighetene for bruk
av korttidshjemler allerede ligger i
avtalen, uten at det er brukt. Vi må
fokusere at man kan bruke korttidshjemler og imøtekomme bestemte
behov, for en tidsbegrenset periode.
Den muligheten ligger allerede inne i
avtalen, understreker han.

På sikt
I følge sluttdokumentet skal avtalespesialistene fremdeles finansieres gjennom en kombinasjon av driftstilskudd,
refusjonstakster og egenandeler
– Jeg oppfatter det slik at tanken om en
kombinasjon av ISF og folketrygdfinansiering skal utdypes videre og tas inn
i forhandlingene om Rammeavtalen,

”

Det kan vær punkter som må løftes
frem - som bruk av
korttidshjemler, sier
Dølvik.

sier Dølvik til Legekunsten. Han håper
de får beholde normaltariffen som
en basisfinansiering for avtalepraksis
og eventuelt innføre ISF for bestemte
prosedyrer som er velegnet til det.
Han foreslår å plukke ut egnede områder som øye, ortopedi og øre-nese-hals
for det nye finansieringssystemet . Men
før en implementering av ISF mener
han at det er smart å prøve ut finansieringssystemet gjennom pilotprosjekter
på egnede steder i landet.

Vurderingskompetanse
Om ikke lenge får avtalespesialistene
vurderingskompetanse. Her blir det
satt i gang pilotprosjekter fordi man
mener det er viktig å se hvordan de nye
rettighetene og pliktene for avtalespesialistene lar seg gjennomføre i praksis.
På den måten kan man legge bak seg
”barnesykdommene ” før man setter i
gang i stor skala. Detaljer om pilotene
vil være klare til høsten. Det er viktig
at pasientenes rettigheter også tas vare
på, og når kontoret kan være stengt i
opptil fire uker, gjøres dette best ved at
man legger om EPJ-systemet slik at når
det kommer henvisninger til stengte
kontorer – returneres henvisningen til
avsender med nødvendig informasjon,
mener Dølvik.

– Vi vil ikke dikteres
– Et samarbeid mellom avtalespesialistene og sykehusene forutsetter at det
erlikeverdig og ikke dikteres ovenfra , sier leder i PSL Sverre Dølvik.

– PSL har ingen problemer med å være
enige i at samarbeidet må formaliseres, sa PSL-lederen da han innledet til
møtet med PSL’s SU-representanter i
alle de fire helseregionene i Legeforeningens lokaler i Oslo tidligere i år. –
Departementet har i stor grad overlatt
til avtalespesialistene å komme med
forslag om gode måter å samarbeide
på, sa Dølvik og understreket at en
bilateral avtale er viktig. Han beskrev
de viktigste samarbeidsområdene som
prioriteringer av pasienter, pasientforløp og faglige samarbeidsmøter, men
la til at teoretisk er det ingen begrensninger for samarbeidsløsninger.

streket at det mange steder allerede
eksisterer samarbeid på de nevnte
områdene og han oppfordret sine
tillitsvalgte til å være offensive i prosessen med å forene krefter.

Slippe unødig støy
Det er lagt frem forslag som antyder en
samarbeidsarena også mellom avtalespesialistene og Helseregionene.

”

– Ved å fange opp
signaler over tid
kan man lettere
forutse hvilken
retning helseutviklingen tar.

Her håper man at de ulike spesialitetene kan treffe ledelsen i Helseregionen
og at man gjennom felles erfaringer,
demografiske undersøkelser og utvikling av folkehelsen kan få bedre forutsetninger for å se behovene på sikt.

Klaustrofobisk?
Det finnes avtalespesialister som er
bekymret for sin selvstendighet og
egenart og for at samarbeidet med
sykehusene kan resultere i for mye
kontroll og styring.
Dølvik var rask ute på møtet og under-

– Ved å fange opp signaler over tid kan
man lettere forutse hvilken retning
helseutviklingen tar og på den måten
planlegge behovet for hjemler på sikt.
På den måten kan vi kanskje unngå
unødig støy og plutselig omdisponering av hjemler , sa Dølvik.
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LEGEFORENINGEN SIER NEI
Til forslag om
”automatiske” hudlegehjelmer
Kvalifikasjonsprinsippet er til hinder for forslaget fra hudlegene om å gi automatisk avtalehjemmel
til ferdigutdannede hudspesialister.
Tekst og foto: Lottelise Folge

Det ble en av hovedkonklusjonene etter at
Legeforeningens juridiske avdeling hadde
vurdert et forslag om at faste LIS-stillinger
kobles til avtalehjemler og overlegestillinger utenfor universitetsbyene når legene
er ferdig med sin hudspesialisering.

Opphopning av hudleger
Det heles startet med en dyp bekymring
fra Hudlegeforeningen for at de faste
utdanningsstillingene som nå er kommet
for LIS-kandidater vil føre til en opphopning av hudspesialister på universitetssykehusene og at det dermed blir færre
stillinger som kan brukes til utdanning
av hudleger.

Vantro blant hudlegene
Like før jul skrev leder i Norsk forening
for dermatologi og venerologi (NFDV)
Petter Gjersvik, sammen med to kolleger, Marit Saunes og Øivind Grimstad,
et innlegg i Tidsskriftet der de ga utrykk
for dyp bekymring for vedtaket om faste
LIS-stillinger og konsekvensene av dette
for hudlegene. Legene skriver at de er forbauset over at dette har fått gjennomslag
uten særlige motforestillinger og at hudlegene ikke er blitt hørt. Nå hersker det både
vantro og forundring blant hudlegene
over at dette vedtaket kunne gå gjennom,
skriver legene.

Kan dokumentere
Etter mange års kamp fikk YLF og Legeforeningen gjennomslag for at LIS-stillingene på sykehus skal være faste.
– Innføring av faste stillinger for LIS (leger
i spesialisering) vil føre til at legene blir i
stillingene sine og ikke tar jobber andre
steder eller ønsker å søke på ledige avta-
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lehjemler, mener Hudlegeforeningen og
hevder at de kan dokumentere eksempler
på dette som gjør dem betenkt når den
nye ordningen settes ut i praksis. Hudlegeforeningen har oppfattet det slik at
etter de nye reglene for fast ansettelse av
LIS-kandidater, kan det opprettes samarbeidsavtaler mellom flere sykehus. I
praksis kan det bety at legen må skifte
arbeidssted til et annet sykehus når spesialistutdanningen er over.
– Dette er imidlertid ingen løsning for
hudlegene fordi det er svært få lokalsykehus med overlegestillinger i hudsykdommer, mener hudlegene.

om saken på møtet mellom PSL-styret og
SU-representantene, der PSL´s representanter fra alle Samarbeidsutvalgene i alle
helseregionene var representert. – Her er
det en rekke formelle utfordringer mellom
helseforetaket og RHFet , men vi har sett
mest på kvalifikasjonsprinsippet og saklighetsvurderingen, sa Hanne Gillebo-Blom.

Presenterte to forslag

– Generelt vil hoveddelen av legene
være ansatt på gruppe 2 sykehus – men
får 16-18 måneder av utdannelsen på
gruppe 1 sykehus, deretter drar de tilbake
til gruppe 2 sykehuset. Det betyr at det vil
være en del stillinger på gruppe 1 sykehus
som vil være av midlertidig karakter, og
som skal brukes til utdanningsformål, sa
Gillebo- Blom.

I sitt innlegg i Tidsskriftet skriver artikkelforfatterne at hudlegene må defineres
som en spesialitet utenfor sykehus for
dermed å komme med inn under unntaksbestemmelsene om faste utdanningsstillinger i avtalen. En annen løsning, mener
de kan være å koble utdanningsstillinger
til en eller flere offentlige avtalehjemler
for privat praksis. I praksis vil dette bety
at når en lege er ferdig spesialist, må hun
opprette en praksis på et av de stedene
stillingen er knyttet til . Alternativet er
at legen sier opp stillingen. Artikkelforfatterne innrømmer at det kan by på
både praktiske og juridiske utfordringer
med en slik løsning. I desember ble saken
tatt opp i et møte mellom Legeforeningen,
Hudlegeforeningen, spesialitetskomiteen
og avdelingsledere ved sykehusene.

Litt spesielt
– Det er noen særpreg ved hudfaget som
gjør at det kan bli vanskeligere for dem enn
for andre fag, sa Legeforeningens advokat Hanne Gillebo- Blom i sin utredning

– Det er mange utfordringer i ordningen
som er foreslått: Man får ikke vurdert
vedkommendes evner, erfaring eller kvalifikasjoner – og det er ikke sikkert at en
nyutdannet spesialist er den beste til en
hudpraksis, sa Gillebo- Blom.

Tar det alvorlig
Men det er viktig å ta utfordringen med
hudleger alvorlig, sa hun. Advokaten tror
at det kan bli vanskelig å få flyttet på leger
ansatt ved OUS i fast jobb – det er en utfordring, sa Gillebo. De ønsker nok å bli og da
får man ikke fylt på nedenifra, mente hun.
Legeforeningens advokat gikk likevel imot
forslaget om fast hjemmel blant annet
fordi man ikke kan foreta en saklig vurdering av en hjemmeltildeling allerede
ved ansettelse av lege i spesialisering. – Vi
ser det også som problematisk at vi har
fått en ordning med stillingsvern for LISleger som i praksis er midlertidig ansatt
på et sykehus for så å bli beordret til et
annet sted.

NYHETER/AKTUELT

Arild Tandberg var fornøyd med Legeforeningens konklusjon i saken. Hvis det skulle
dukke opp lignende spørsmål kan denne utredningen brukes som mal, mente han.

Sverre Dølvik: – Alle avtalehjemler skal lyses ut – hvilke kriterier skal man gå etter hvis
man må velge mellom en nyutdannet spesialist og en svært erfaren, spurte Dølvik.

– Det er viktig å ta utfordringen med hudleger alvorlig, sa advokat i Legeforeningen Hanne Gillebo Blom.

Hudlegene er skuffet over juristene
Leder i Hudlegeforeningen (NFVD) Petter Gjersvik er skuffet over
konklusjonen til juristene i Legeforeningen. Det skriver han i en
epost til Legekunsten. I fjor høst fortalte daværende leder i Yngre
legers forening, Johan Torgersen, at det ikke var noe i avtalen som sto
i veien for en kobling mellom tilsetting i LIS-stilling og overlegestilling ved annet sykehus
eller praksishjemmel i
– Uten endringer i avtahelseregionen. Dette
viste seg altså å ikke
len blir nåløyet for å bli
være tilfelle.

”

Et nåløye – og
færre hudleger

hudspesialist trangere

I følge lederen i NFDV jobber foreningen nå med tanke på å få til
endringer i avtalen for neste avtaleperiode, som starter 1.4. 2016. De
planlegger møter med Overlegeforeningen, PSL og Ylf og andre viktige
aktører og regner med å finne en fornuftig løsning, skriver Gjersvik.
– Uten endringer i avtalen blir nåløyet for å bli hudspesialist trangere,
rekrutteringen til avtalepraksis utenfor universitetsbyene svakere, og
antall nye hudleger færre, mener Gjersvik.

Leder i Hudlegeforeningen Petter Gjersvik
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Helse Midt krever at avtalespesialistene skal fakturere
dem for å få driftstilskudd

VIKTIG PRINSIPP ELLER
LATTERLIG BAGATELL?
Manglende oversikt om legene var på jobb, sykmeldte, på ferie og dermed fikk urettmessig utbetalt driftstilskudd skal være blant årsakene til at Helse Midt stoppet utbetalingen av det avtalte driftstilskuddet til
avtalespesialistenei Helse Midt. PSL og Legeforeningen engasjerte seg i saken.
Tekst og foto: Lottelise Folge

I stedet krevde Helse Midt Norge at
avtalespesialistene skulle sende faktura hver måned. I dag har Helseforetakene ingen oversikt over om avtalespesialistene arbeider 37,5 timer,
eller 44 uker per år, slik avtalen er. De
har heller ingen oversikt over sykefravær utover 16 dager.– Slik sett er
ordningen bygd på tillit , sier PSL- og
SU-representant i Helse Midt-Norge
RHF Nils Ringdal. – Slik vi oppfattet
det var hovedgrunnen til kravet om
fakturering fra Helse Midt at det skulle
foreligge et kjøpsdokument. Som en
bieffekt av dette er det også blitt tydeliggjort for avtalespesialistene hvem
som er oppdragsgiver – noe ikke alle
har vært klar over , mener Ringdal. En
bieffekt av den nye ordningen er at
en del avtalespesialister , både blant
legene og psykologene har mer orden
i sin regnskapsførsel.
Kravet om fakturering trådte i kraft fra
1. september 2014, og de avtalespesialistene som ikke sendte faktura, fikk
heller ikke driftstilskudd.

For mye arbeid

SU-medlem i Helse Sør-Øst Sverre Sand, forstår
ikke hensikten med Helse Midt sitt fakturakrav og
lurer på om dette kan være vikarierende motiver
for å oppdage snusk. Han slo fast at de andre
regionene klarer oppgaven utmerket og foreslo
et dialogmøte med HSØ, PSL og Legeforeningen.
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Et annet problem for St. Olavs hospital
skal ha vært at de ved utbetalinger ikke
klarte å skjelne mellom hvem som var
private næringsdrivende og de som var
ansatt i aksjeselskap.
Sykehuset reagerte veldig på at de
måtte sende ut korrigerte lønnsoppgaver og ønsket derfor at alle med
avtale om driftstilskudd, skulle sende
faktura. Et annet problem var også at

de utbetalte tilskudd uten å vite om de
som fikk tilsendt tilskudd arbeidet eller
ikke, var på ferie eller var syke utover
16 dager uten å melde fra.
Helse Midt ønsket med dette kravet
også å synliggjøre overfor avtalespesialistene hvem som er deres oppdragsgiver.
For å få ryddet opp i dette vedtok
derfor styret i Helse Midt-Norge RHF
at avtalespesialistene heretter skulle
fakturere.

foreningen reagerer
Legeforeningen sentralt reagerer på
at driftstilskudd er blitt holdt tilbake
og at Helse Midt på denne måten har
presset avtalespesialistene til å sende
faktura uten å ha vært i dialog med
Legeforeningen sentralt.
I følge SU-representant Nils Ringdal
viste man til tariffavtalen i møte med
HM , men Helseregionen mente at det
ikke var noen paragrafer i overenskomsten som var til hinder for å forlange
fakturering. Det ble også vist til at avtalespesialistene er bokføringspliktige
etter bokføringsloven § 2 og 5-1-1. I
disse paragrafene stilles det krav til
innhold i salgsdokumenter ved salg
av varer og tjenester.

Meget upraktisk
I et brev til Helseregionene stiller
Legeforeningen spørsmål ved om
avtalespesialistene selger tjenester til
Helse Midt-Norge RHF etter bokføringsloven. – Spesialistene er tildelt
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FA K TA
I §9.6 i rammeavtalen mellom
De regionale helseforetak og
Den norske legeforening om
avtalepraksis for legespesialister står det: Driftstilskudd
skal, med mindre annet avtales,
utbetales med 1/12 hver måned.
Avtalespesialistene oppgir
kontonummer som driftstilskuddet skal utbetales til.

Både Nils Ringdal i Molde og Anders Todal har engasjert seg i Helse Midt sin fremgangsmåte
i fakturasaken. De positive med dette er at en del avtalespesialister er blitt bedre regnskapsførere, smiler Nils Ringdal.

hjemler og gir dem rett til å drive praksis
og tilby borgerne behandling , skriver
Legeforeningen og mener at innholdskravet i salgsdokumenter underbygger dette
blant annet fordi ytelsens art, omfang,
tidspunkt og sted for ytelsen skal angis .
Dette er ikke særlig praktisk når det gjelder
driftstilskudd , skriver Legeforeningens
advokater.

Avtalebrudd de luxe
Legeforeningen som også har innhentet
eksperthjelp utenifra, unnlater heller ikke
å understreke innholdet i rammeavtalen og av forskrift. I brevet vises det til at
det følger av alminnelig avtalerett at den
ene av partene i et avtaleforhold ikke
ensidig kan bryte en avtale. De mener
også at selv om avtalespesialister skulle
misligholde sine dokumentasjonsplikter
etter bokføringsloven overfor Helse Midt,
kan ikke helse Helseregionen tilbakeholde
forskrifts- og avtalebasert driftstilskudd.
Legeforeningen er også klar på at hvis
avtalespesialistene ikke sender inn
månedlige fakturaer med krav om driftstilskudd til Helse Midt, har de krav på
pengene fra HELFO. Legeforeningens
jurister har sendt brev om situasjonen til
alle RHFene, men ingen av dem har gitt

uttrykk for at de har tenkt å kopiere Helse
Midt- Norge.

Gir seg
I følge PSL i Helse Midt- Norge ga man
etter for Helseregionens krav om innsending av faktura og opplevde ikke kravet
som et problem. Styret i PSL hadde heller
ingen innvendinger da dette kom i fjor
sommer, men fikk etter hvert flere negative reaksjoner fra medlemmene.
– Vi er da profesjonelle næringsdrivende
og personlig har ikke vi opplevd faktureringen som et problem, sier SU-medlem og hudlege Anders Todal. Det vi var
opptatt av var å få RHFet til å klare utbetalingene sine korrekt og til rett tid, sier
Todal. Ikke minst i lys av dette mener
Legeforeningen av saken ikke er av en
slik karakter at man ønsker å ta rettslige
skritt. Juristene unnlater imidlertid ikke å
understreke at de reagerer på foretakets
håndtering av saken. De skriver i sin henvendelse til foretakene at Helse Midt sin
opptreden i denne i saken ikke fremmer
et godt samarbeid og at de ikke vil utelukke at de senere vil utfordre praksisen.
Samtidig oppfordres de andre regionale
foretakene om å ta et initiativ til dialog
med partene hvis de ønsker å gå i Helse
Midt sine fotspor.

Seksjonssjef og advokat i Legeforeningen Hanne Riise-Hansen orienterte om
Legeforeningens arbeid i fakturasaken på
SU-møtet i januar.

PSL-leder Sverre Dølvik synes det er trist at
Helse Midt-Norge RHF etter 12 år ennå ikke har
orden i eget bo og setter bort faktureringsjobben til et av foretakene. Det er RHFene som har
tilsyn med oss, sier Dølvik og mente at det er
underlig at i stedet for å ta ansvaret for dette
selv, setter de bort jobben til Molde sykehus.
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Kl arte ikke etterkomm e
ege t krav
- Var ikke forberedt.

I følge de to legene ansatte Helse MidtNorge HF flere folk blant annet for å administrere fakturaene.
Men likevel klarte de ikke å utbetale tilskudd i tide til dem som sendte faktura.
– Vi så ikke problemet komme , sier Anders
Todal, hudlege i Steinkjer, for fremdeles
klarer de det ikke. I julen begynte han å
få telefoner fra medlemmer som ikke fikk
utbetalinger i tide. Dette er for dårlig. Vi
gikk med på dette i håp om at nå ville det
bli orden, men det ser det ikke ut til å bli.
Nå skal et kontor i et annet helseforetak
overta fakturaene fra avtalespesialistene,
ifølge Todal.

Alt skal bli bedre
Helse Midt har nå styrket sin administrasjon med 1-2 personer som i tillegg til
fakturaene også behandler andre saker,
sier Nils Ringdal.
De har etter flere purringer nå lovet at
de som sender faktura den første i hver
måned skal få tilskuddet utbetalt den
tolvte i hver måned.

Innrømmer startvansker
–Det er riktig av vi i oppstarten hadde
utfordringer med innføring av fakturering
av driftstilskudd, skriver rådgiver Arnt
Egil Hasfjord i en mail til Legekunsten.
Han forteller at en del av utfordringen var
at enkelte avtalespesialister ikke hadde
nødvendig kompetanse på å utstede fakturaer og forsøkte å gjøre dette selv. Noen
mestret dette innenfor regelverket, andre
ikke, skriver Hasfjord og legger til at de
fleste nå har overlatt denne oppgaven til
sin regnskapsfører. Dersom en faktura er
mangelfull skal det utstedes en kreditnota,
og det var derfor viktig å rettlede slik at
dette kunne unngås, skriver han.
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Rådgiver i Helse Midt-Norge RHF, Arnt-Egil Hasfjord

Ressurskrevende
Innføringsfasen ble også krevende for
Helse Midt-Norge RHF. Det gikk med
mye ressurser med individuell oppfølging av mange avtalespesialister. Helse
Midt-Norge RHF har foretatt en intern
omorganisering for å kunne følge opp
fakturering på en god måte og vi mottar i
dag korrekte fakturaer fra de fleste. Dette

medfører at vi har redusert behovet for
oppfølging betraktelig.
Fra høsten 2015 innføres det et nytt økonomisystem i Helse Midt-Norge RHF som
vil kunne håndtere fakturaer på en enda
mer smidig og mindre ressurskrevende
måte, forutsatt at fakturaen leveres i et
format som er i henhold til krav, avslutter
Hasfjord.
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Avviser fakturaer med gebyr
Helse Midt-Norge nekter å utbetale et gebyr på 50 kroner i tillegg til driftstilskuddet.
Det bekrefter PSLs representant i Helse Midt-Norge Mikael Gjellan.

Han har fått en henvendelse fra en avtalespesialist som ikke fikk godkjent faktura
med gebyr.
Denne fakturasaken er blitt en belastning
i forholdet mellom Helse Midt og avtalespesialistene, mener Gjellan.
– Siden Helse Midt oppfordrer oss til å
la våre regnskapsførere ta seg av denne
faktureringen vil det jo påføre oss utgifter.
Jeg synes det da er rimelig at vi påfører
fakturagebyr . Det har vi også anledning
til å gjøre overfor våre pasienter dersom
de ikke kan betale kontant eller med kort.
Gjellan mener at saken er uheldig for
Helse Midt og deres omdømme samt skader samarbeidsforholdet til avtalespesialistene. – Når det er sagt er nettopp Helse
Midt kanskje det foretak som de siste 1-2
år har vist en mye mer positiv holdning
til oss enn de har signalisert tidligere. Det

er også åpenbart at de arbeider mot å bli
mer profesjonelle i sin måte å forholde seg
til oss på, avslutter Gjellan.

Ikke så enkelt
– Ingen er nektet utbetaling av driftstilskudd, men det er ikke anledning til å
ta fakturagebyr. Derfor er det bedt om
kreditnota og ny faktura.
Helse Midt-Norge RHF utbetaler fakturaer
som er i henhold til de krav som stilles
til en faktura, skriver rådgiver Arnt Ole
Hasfjord i Helse Midt- Norge i en epost til
Legekunsten. – Dersom fakturaen inneholder feil eller har mangler, bes det om
en kreditnota og en ny korrekt faktura.
Dette følger vanlig praksis for håndtering
av fakturaer.
Det er ikke riktig fremstilt at vi nekter
utbetaling av driftstilskudd.

”

Det er også åpenbart
at Helse Midt arbeider
mot å bli mer profesjonelle i sin måte å for-		
holde seg til oss på.

Legekunsten:
Det eneste jeg vil ha svar på er om det er
riktig - eller ikke riktig at en avtalespesialist
har blitt nektet utbetaling av driftstilskudd
fordi han sendte faktura med fakturagebyr.
Ja eller nei?
– Ingen er nektet utbetaling av driftstilskudd, men det er ikke anledning til å ta
fakturagebyr. Derfor er det bedt om kreditnota og ny faktura, skriver rådgiveren.

– Denne fakturasaken er blitt en belastning i forholdet mellom Helse Midt og avtalespesialistene, mener Mikal Gjellan.
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Pakkeforløpet - den store kreftsatsingen....

Men avtalespesialistene

Står på vent

Rundt 200 fagfolk i hele landet, fordelt på 21 grupper har jobbet i flere måneder for å få på plass pakkeforløpet for kreftpasienter. Sykehusfolk, fastleger og brukere har vært involvert. Men deltagelsen fra avtalespesialistene i denne prosessen har vært sparsom.
Tekst og foto: Lottelise Folge

Kreftpakkene, eller pakkeforløpene som
fagfolk liker å kalle det, er som kjent
”kopiert” etter en ide fra Danmark, men
bakgrunnen for å innføre pakkene er noe
annerledes . Da danskene i 2007-8 fikk
pakkene på plass var hovedgrunnen at de
lå langt etter når det gjaldt overlevelse ved
kreft. Rett og slett dårligst i den nordiske
klassen, forteller Kjell Magne Tveit, han er
strategidirektør for kreft og faglig ansvarlig
for kreftpakkene i Helsedirektoratet, samt
fagdirektør ved Oslo universitetssykehus.

Fremdeles bakpå
Danskene hadde notert seg at det var
særlig det første året etter behandling at
danskene skilte seg ut fra sine naboland.
Og det var nærliggende å tenke at de kom
for sent i gang med behandling og at det
var for mange forsinkelser i forbindelse
med oppstart. Pakkeforløpet er en sentral
del i en større kreftsatsning i Danmark
basert på tre kreftplaner. De har investert
mye i nye sykehus, stråleterapi og nytt
utstyr, forteller Tveit. Mye har bedret seg,
men fremdeles ligger Danmark langt bak
Norge på overlevelseskurven for enkelte
kreftsykdommer.

Ikke bare honnørord
Det er to begreper som har vært sentrale
når Helsedirektoratet har jobbet frem det
norske kreftforløpet: trygghet og forutsigbarhet – pasientene skal involveres og få
god informasjon. Kjell Magne Tveit legger
vekt på tre områder de jobber med som er
viktige for å lykkes med prosjektet: organisering, ledelse og fjerning av flaskehalser.

12

Det vil være opp til hvert sykehus med
ansvar for kreftbehandling å følge det oppsatte tidsforløpet og rapportere om hvor
skoen trykker, forteller han. Det er langt
på vei mulig å lage standardiserte forløp –
mellom 70 og 80 % av pasientene kommer
i standardkategorien. En sentral brikke
i det praktiske forløpet på sykehuset er
forløpskoordinatorer (som regel erfarne
sykepleiere ) som skal følge pasientene
gjennom hele forløpet på sykehuset frem
til behandling er igangsatt og således være
pasientens kontaktperson. Den medisinske informasjonen blir naturligvis legens
ansvar.

”

Hvordan dette blir i
praksis, vil avhenge
veldig av hva slags 		
kontakt avtalespesialisten har med sykehuset,
sier strategidirektøren.

Bare 25 % har kreft
Danske tall viser at i løpet av et år ble cirka
105000 pasienter undersøkt, hvorav rundt
27 000 kreft. Pakkeforløp for kreft er ikke
bare for pasienter som har kreft, men også
for dem som viser seg ikke å ha det – og
dem er det flest av. – Alle som har symptomer og som er engstelige for at de har kreft
er like engstelige enten de er kreftsyke
eller ikke. Alle har et like stort behov for
avklaring, sier Kjell Magne Tveit.

Fire i farta
Allerede i januar ble pakkeforløpet for fire
kreftsykdommer (lunge, bryst, prostata og
tarmkreft) implementert, og i mai kommer 3 ulike gynekologiske kreftområder
(livmor, livmorhals og eggstokkreft) og
syv andre forløp, til sammen 10. Gjennom
diagnoseveiledere får fastlegen veiledning
og kunnskap om hvilke symptomer som
kan gi mistanke om kreft og hva de selv
skal gjøre før de henviser pasienten inn i
spesialisthelsetjenesten.

Porten stengt
– Hvor er avtalespesialistene i pakkeforløpet?
– Vi har to utfordringer vi må løse før
de kan delta som en del av selve pakkeforløpet, forklarer Tveit. Det ene er at
avtalespesialistene må få anledning til å
rettighetsvurdere pasientene og det andre
er koding,
– Er ikke rettighetsvurderingen for avtalespesialistene ferdig vurdert og således bare
en formalsak?
– Vi håper på at dette er på plass i løpet
av året , sier Tveit.
– Blir koding et problem for avtalespesialistene ?
– Kodingen er et nytt og komplisert system og det er helt sentralt for å kunne
overvåke resultatet av pakkeforløpene.
– Avtalespesialistene er vel ikke helt ukjent
med koding? – Nei, men dette er litt mer
komplisert og det er viktig at det gjøres
på akkurat samme måte hos avtalespesialistene og på sykehusene, med koding
i det pasientadministrative systemet og
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”

Kjell Magne Tveit håper
at avtalespesialistene
blir en form for forlenget arm til sykehusene.

– han mener urologen på Moelv fungerer som en del av teamet når han deltar
på ukentlige fagmøter med kollegene på
sykehuset. Tveit innser at dette kan være
vanskelig rent geografisk mange steder i
Norge, men mener likevel at dette mange
steder kan være er en god og nødvendig
modell for samarbeid. – På den måten kan
avtalespesialisten bringe inn sine funn og
være med i diskusjonen og beslutningene
rundt pasientene.
– Er Morten Andersen den ideelle avtalespesialisten for deg?
– Ja, så langt jeg kjenner virksomheten
er han det, smiler Kjell Magne Tveit og
legger til at videokonferanser kan være
én annen mulig løsning på samarbeid
mellom avtalespesialist

KJELL M AGNE T VEI T
Kjell Magne Tveit er strategidirektør for kreftområdet i Helsedirektoratet i og Fagdirektør ved OUS.

• Er spesialist i onkologi 			
(kreftsykdommer).

rapportering månedlig til Norsk Pasientregister.
Hvem koder på sykehusene?
Det er det stort sett sekretærer som gjør.

som heter ”start pakkeforløp”, forklarer
strategidirektøren.

• Han tok medisinsk dr. grad 		
ved Universitetet i Oslo 1982
og ble professor i onkologi
ved samme universitet i 2002.

Helt avhengig av
avtalespesialister

– Hva er den praktiske forskjellen på det
nåværende systemet og det nye systemet
der avtalespesialisten ennå ikke er den som
kan trykke på ”start forløpet” knappen ?

Kjell Magne Tveit sier at han personlig
gjerne vil at avtalespesialistene skal få en
mye tydeligere plass i pakkeforløpene enn
det som er situasjonen nå.
Men han understreker at det er helseregionene som har bestemt at inntil videre
må søknadene til pakkeforløp gå til sykehusene. – Men deretter kan sykehusene
delegere det til avtalespesialistene basert
på lokale avtaler.
– Noen steder er man jo helt avhengig av
avtalespesialistene, sier Tveit og i dag kan
de gjøre alt det som ligger i filterfunksjonen – det som ligger forut for inklusjon i
pakkeforløpet. Men i prinsippet kunne
de også gjøre mer av utredningen for å
se om pasienten har kreft eller ikke etter
at pasienten har gått inn i pakkeforløpet.
Men slik det er i dag er det sykehuspoliklinikkene som må trykke på knappen

En forlenget arm

– Forskjellen er at med avtalespesialisten
inkludert i pakkeforløpet, kan det være
dem som starter forløpet og dermed blir
delaktig i en prosess som er tidsbegrenset
og som man blir målt på, forklarer Tveit.
Hvordan dette blir i praksis, vil avhenge
veldig av hva slags kontakt avtalespesialisten har med sykehuset. Tveit ønsker
seg flere avtalespesialister med tettere
bånd og kontakt med sykehusene. Han
håper at avtalespesialistene blir en form
for forlenget arm til sykehusene.

En god modell
Tveit trekker frem urolog Morten Andersen som et eksempel på hvordan sykehus
og avtalespesialist kan jobbe sammen

• Han arbeidet som forsker 		
og lege ved Radiumhospi-		
talet fram til 1997 da han ble
leder for kreftavdelingen ved 		
	Ullevål universitetssykehus.
• 2009-2014 var han leder for
Avdeling for kreftbehandling 		
ved Oslo universitetssykehus.
• Han ble strategidirektør for 		
kreftområdet i Helsedirektoratet i 2013 og Fagdirektør
ved OUS i 2014.
• Tveits forskningsfelt er tarm-		
kreft og han har ledet mange
studier innen behandling av
denne sykdommen. Han har 		
også ledet nasjonale fag- og 		
forskningsgrupper knyttet til 		
mage-tarmkreft, samt Fagrådet
for kreft i Helse Sør-Øst.
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En f orlenget arm
- i beg ge retninger
– En forlenget arm fra sykehus til avtalespesialist og fra avtalespesialist til sykehus oppfatter jeg som
et uttrykk for samarbeid og felles løsning for pasientene. Jeg kan ikke forstå at det truer vår selvstendige
stilling som avtalespesialister, sier en av ”samarbeidspionerene” blant avtalespesialistene.
Tekst og foto: Lottelise Folge

Et slik samarbeid er snarere en styrke både
faglig og sosialt, mener Morten Andersen
og legger til at dette selvfølgelig krever
gjensidig respekt og stiller krav til kvalitet
og systematisk arbeid fra begge parter.
Urologen er glad for at praksisen de driver på Moelv blir sett på som positiv og
utdyper hvordan samarbeidet angående
kraftpakkene foregår i praksis: – Vi har en
avtale der ”mine” pasienter inngår i pakkeforløpet på lik linje med pasienter som
henvises primært til sykehuset, forteller
han. Kodingen må inntil videre foregå
fra sykehuset via kreftkoordinator, men
Andersen regner med at det er foreløpig
inntil kodeverktøyet er på plass.

Ha pasientperspektiv
Det er en selvfølge at pasienter med mistanke om alvorlig sykdom skal vente kortest mulig tid fra henvisning fra fastlege
til kontakt med spesialisthelsetjeneste,
avtalepraksis eller sykehus, mener urologen. Det samme gjelder utredning og
behandling. Andersen tror at alle avtalespesialister tenker på denne måten . – Vi
må huske at avtalespesialister i Norge i
de aller fleste tilfeller er spesialister med
lang erfaring fra spesialisthelsetjenesten
og med god erfaring i prioritering av pasienter. Jeg ønsker derfor pakkeforløpene
velkommen utfra et pasientperspektiv,
sier Moelvurologen.

Mye kreft i praksis
I Morten Andersens fagfelt, er det mange
pasienter med mistanke om urologisk
cancer- særlig blære og prostata. Han
mener det ville være helt unaturlig om
ikke han som avtalespesialist fikk en sentral rolle i pakkeforløpene. Fastlegene
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Vi har en avtale der "mine" pasienter inngår i pakkeforløpet på lik linje med pasienter som
henvises primært til sykehuset, forteller urolog Morten Andersen.

og andre spesialister skiller ikke mellom
en avtalepraksis og en poliklinikk på et
sykehus, mener Andersen. – De henviser
pasientene dit hvor de erfaringsmessig får
den beste service for sine pasienter, sier
han og legger til at dette gjelder både på
kvalitet, kontinuitet og ventetid.

Filterfunksjon
– en stor del
Utredningen foregår i sin helhet i avtalepraksis både når det gjelder ”filterfunksjonen”, det vil si første konsultasjon og
undersøkelse, biopsier, bestilling av MR

og eventuelt annen bildediagnostikk,
ifølge Andersen. Pasienten kommer ferdig utredet til sykehuset og er klar både
til radikal strålebehandling og til operasjon. Han legger vekt på at pasientene
diskuteres i tverrfaglige team der endelig
behandlingsform bestemmes. Et slik opplegg krever et tett samarbeid og gjensidig
faglig respekt, og dette profiterer pasientene på, understreker Andersen.
I samarbeidet han har med sykehuset
er det videokonferanse i hvert tverrfaglige møte mellom onkologer, patologer,
radiologer og urologer. Det fungerer godt
og er effektivt, sier urologen.

Infodoc Plenario
Trygt, stabilt og effektivt
- Laget for fremtiden

www.infodoc.no

Hege Gjessing på legeforeningens lederseminar

Anbefalte krig og fred
– Dere som er i denne salen er ryggraden i Legeforeningen, sa avtroppende president Hege Gjessing
I talen til de rundt 100 deltagerne på årets lederseminar.
Tekst og foto: Lottelise Folge

Argumentene, kompetansen og alle dem
dere snakker på vegne av, gir Legeforeningen en utrolig tyngde og troverdig i
debattene, sa Gjessing, som i talen sin
også anbefalte Leo Tolstojs Krig og fred
som bakgrunnskunnskap for å bli en god
leder.
Presidenten i Legeforeningen Hege
Gjessing åpnet sitt siste lederseminar på
Bristol i Oslo, som vanlig forberedt, ledig,
avslappet og energisk på samme tid.
– Legeforeningen svarer på cirka 100
høringsuttalelser hvert år , sa presidenten – og alle foreningslederne bidrar på
en eksemplarisk måte slik at vi kan levere
så gode høringsuttalelser som mulig – og
vi får mye positiv tilbakemelding på det,
konstaterte hun. Nettopp derfor kan vi
gå tungt inn i de diskusjonene som går.
Dette vet Bent Høie og derfor prioriterer
han å komme hit til oss – noe vi er veldig
takknemlig for, sa Gjessing.

mer- først Primærhelsetjenestemeldingen
og Folkehelsemeldingen og til høsten
Nasjonal sykehusplan.

Godt jobbet
Hun var også positiv i forhold til Helsedirektoratets jobb med kreftforløpene og
mente at her kunne man hente kunnskap
og modeller som kunne overføres til andre
pasientløp . Hun understreket også at HD
var veldig klar på hvilke flaskehalser som
allerede eksisterte som radiologi og patologi – og før IKT- systemene er oppe og går
blir det ikke god samhandling , sa Gjessing
samtidig som hun oppfordret til konstruktiv dialog med helsemyndighetene.

Sent – men godt på banen
Som et apropos til Legeforeningens oppstart av lederkurs – refererte Gjessing til
samtaler hun hadde hatt med fotballedere

(hun heier på Strømsgodset) ) og refererte til tre råd hun hadde fått med seg fra
”gutta”: 1)Kjenn folkene dine (personalsamtaler). 2)I situasjoner som er vanskelige kan det være lurt å ta ut frustrasjonen
på bakrommet (behersk deg). 3)Og det
kan være mye god energi i konflikt som
kan føre til gode endringer hvis det blir
håndtert på en ordentlig måte og ikke blir
destruktiv (ikke vær konfliktsky).
Gjessing avsluttet med å rose prioriteringsutvalgets arbeid , men nevnte flere
potensielle temaer som kunne bli gjenstand for debatt , blant dem var hovedbegrepet 80 gode leveår, graderte egenandeler og hvorvidt dette kommer i konflikt
med likeverdighetsprinsippet om like
helsetjenester for alle uansett hvem vi er
og hvor vi bor. — Får vi økte forskjeller og
mer bruk av private som en følge av dette?
spurte presidenten.

De gamle er eldst
Hun snakket om de 3 nye helsereformene
som kommer i løpet av året og i kjølvannet
av det anbefalte Gjessing fra talerstolen å
lese Tolstojs Krig og fred. En klassiker på
1400 sider. Hun mente dette var god lesning for folk i lederposisjoner og minnet
om at boken handler om krigene mellom
Napoleon og russerne 1805-11. – Og det er
enestående betraktninger om lederne og
hvilke premisser de legger til grunn når de
går inn i planleggingen og tar avgjørelser.
Men når dette skal settes ut livet er det
så mye som skjer at man aldri får utført
planene slik man hadde tenkt , sa Gjessing
og refererte til boken der budskapet
er at de gode lederne ikke stikker kjepper
i hjulene for prosesser som er nødt til å gå
sin gang, men heller prøver å legge til rette
for dem. Hun anbefalte boken varmt som
bakgrunnskunnskap når Legeforeningen
skal begynne å behandle de 3 stortingsmeldingene om helsetjenesten som kom-
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President Hege Gjessing la pedagogisk inn i talen sin de nye begrepene for mål av helse etter
prioriteringsutvalget rapport: alvorlighet endres til helsetap, nytte til helsegevinst og kostnadseffektivitet til ressursbruk. Nye begreper hun mente var mer presise og lettere å forstå.
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– Et viktig år for
primærhelsetjenesten
– Fagmiljøene må prioriteres, sa Kari
Sollien, leder i Allmennlegeforeningen
i sitt innlegg til legelederne.
Hun uttrykte store forventninger til den
første primærhelsetjeneste meldingen
noensinne og mente den kunne bli en gylden mulighet til å velge riktig retning og
de riktige virkemidlene. Hun nevnte samhandlingsreformen og den demografiske
utviklingen som viktige stikkord i utviklingen av primærhelsetjenesten fremover.
Et viktig mål for primærhelsetjenesten
er god, forutsigbar og lik kvalitet i hele
landet, understreket Allmennlegelederen.

Færre henvisninger
For å få til det bedre må vi få økt kapasitet i fastlegeordningen, og sikre god tilgjengelighet, mente Sollien og sa at man
måtte skape rom for de pasientene som
har behov for mer hjelp og for dem som
ikke oppsøker fastlegen i tilstrekkelig grad
i dag.
Den økte kapasiteten må brukes riktig
og vi er positive til større legesentre med
tverrfaglig kompetanse – det gir bedre
hjelp til pasienter med sammensatte lidelser , sa hun og la til at det kan være med
å bidra til færre henvisninger til spesialisthelsetjenesten og bedre henvisningspraksis.

Legetjenesten må styrkes
– Samhandlingsreformen har skapt press
på primærhelsetjenesten og tall fra HD
viser at det økonomiske incentivet har
gitt en styrking av pleie og omsorg i
kommunehelsetjenesten, men ikke en
tilsvarende styrking av legetjenesten, sa
Sollien – og mente at dette var i strid med
Stortingets intensjon med reformen. – Vi
ser at fastlegene har fått flere oppgaver
og flere pasienter med sammensatte og
komplekse lidelser, sa Sollien og mente at
for å få til en vellykket fastlegereform, er
det helt avgjørende at man øker antallet
fastleger.

– Det økonomiske incentivet i Samhandlingsreformen har gitt en styrking av pleie og omsorg
i kommunehelsetjenesten, men ikke en tilsvarende styrking av legetjenesten, sa Kari Sollien
da hun snakket til hele landets legeledere.
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Sannhetens øyeblikk...

Når høie møter legene
Det ble ikke spart på gode ønsker
og takksigelser for godt samarbeid og fruktbare diskusjoner med
Legeforeningen da Bent Høie gikk
på talerstolen på lederseminaret.
Tekst og foto: Lottelise Folge

I sin innledning unnlot Helseministeren
heller ikke i denne talen å nevne sitt
”sannhetens øyeblikk” – som slett ikke er
arbeidstittelen for møte med legene på
Bristol – men som er kjernen og grunnlaget i hans helsefilosofi, om det som skjer :
Når pasienten møter helsevesenet.
Bent Høie ble tatt i mot med entusiasme
fra salen og svarte på ikke mindre enn 20
spørsmål og kommentarer fra mer eller
mindre fornøyde spørsmålsstillere.

I sentrum eller først?
Høie vil ha pasientens helsetjeneste – pasienten i sentrum – eller pasienten først. Det
er bare å velge, men Høie mener han har
lagt frem tilstrekkelig dokumentasjon på
at han virkelig mener det han sier gjennom
de nye reformene som kommer. – Reformene skal gi pasientene mer makt og det
er ikke ukontroversielt, sa Høie.
Det er heller ikke ukontroversielt at dette
kan bety at vi må organisere helsetjenesten på en annen måte og kanskje jobbe
annerledes.

”

– Reformene skal gi
pasientene mer makt
og det er ikke ukontroversielt, sa Høie.

Bent Høie hadde satt av god tid til legene og takket også ja til å spise middag med dem om
kvelden. Generalsekretær i Legeforeningen Ger Riise styrte statsråden og forsamlingen med
stø hånd gjennom 20 spørsmål fra salen.
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Nye sammensetninger
Han uttrykte også håp om at Legeforeningen oppfattet ham og departementet
som lyttende og åpne for samarbeid og
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”

Bent Høie ble tatt i mot
med entusiasme fra 		
salen og svarte på ikke
mindre enn 20 spørsmål
og kommentarer fra 		
mer eller mindre for-		
nøyde spørsmålsstillere.

Helseministeren unngikk behendig å svare på et spørsmål fra PSL-leder Sverre Dølvik om
hvorfor departementet vil ha tidsbegrensede avtalehjemler.

innspill, samtidig som han understreket
viktigheten av åpen debatt og meningsbrytinger. Han tok diskusjonen rundt
reservasjonsretten som et eksempel på
et tema som hadde vært heftig, men fruktbart debattert, der man lyttet til hverandre og til slutt klarte å komme frem til
en annen og akseptabel løsning enn det
som var utgangspunktet.
Vi blir flere i landet vårt og vi blir eldre,
samfunnsstrukturene endrer seg og vi ser
en økende sentralisering av unge mennesker rundt de store byene og de eldre som
blir boende i distriktene. Dette påvirker
måten vi tenker rundt sykehus, sa Høie
ikke minst fordi vi får en annen pasientsammensetning som det må planlegges
ut ifra la han til.
Skal indremedisinen sentraliseres
sammen med kirurgien – et grunnleggende viktig spørsmål, sa Høie. Mye tyder
på at man skal ha et godt pasientgrunnlag for å ha en bredt kirurgisk tilbud,
både akutt og elektivt- da bør man ha et
grunnlag på i hvert fall 60-80 000 pasienter, mente statsråden. Det er det mange
sykehus i dag som ikke har.

Bekymret for IKT
– IKT og kommunikasjon er en forutsetning for alt det jeg har snakket om i dag
og jeg mener at vi har gjort noe riktig, sa
Høie. Vi har fått en meget god analyse
av status og et nytt lovverk som gjør det
mulig og lovlig (!) å tenke at vi skal ha en
moderne IT-struktur i Norge – det har vi
ikke hatt . Og det jobbes med en utredning
om nasjonal styring og med samarbeid
mellom helseregionene, forsikret han.

– Vi har hatt en god dialog et helt år der vi har forhandlet og snakket sammen om videreutvikling
av ordningen om hvordan vi skal få flere avtalespesialister, flere behandlinger og prosedyrer inn
ordningen . Vi har kommet langt og blitt enige om mye , men det er et par punkter der det henger,
sa Dølvik og fortsatte: - Vi har ikke kommet i mål med finansieringsordningen, i tillegg har vi nærmest blitt møtt med et krav om å innføre tidsbegrensede hjemler som hovedprinsipp. Det er vi
ikke glade for. Det er sånn nå at selv bistillinger på sykehus er faste. Overlege– kommunelege – og
bedriftslegestillinger er faste – så også og fastlegehjemlene. Men avtalehjemlene skal altså bli
midlertidige - der har vi en problemstilling vi må gå grundig inn i , sa Dølvik. Hvorpå helseministeren
smilte og sa at han var glad for den gode dialogen han har med avtalespesialistene.
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Professor i helseøkonomi ved NTNU Jon Magnussen:

Har Bent Høie et kunstig
fokus på det private ?
Er diskusjonen om det private og den politiske motstanden mot dette litt kunstig?
Det var et av spørsmålene NTNU-professoren stilte på årets lederseminar i regi av Legeforeningen.
Tekst og foto: Lottelise Folge

Proffesor Jon Magnussen stilte også spørsmålet om det ikke ville være bedre at Bent
Høie så mer helhetlig på helsetjenestene
– å fokusere så mye på hva som er offentlig
og hva som er privat har ingen praktisk
betydning.
– Vi må se all kapasitet samlet, fremholdt
økonomiprofessoren. Det private må
planlegges og utnyttes som et ledd i det
offentlig finansierte helsevesen – og fordele helsetjenestetilbudet så lenge det er
vi som betaler for det. Spiller det egentlig

så stor rolle om helsetjenestene i Norge
er offentlig eller privat eid, spurte Magnussen retorisk.

En lilleputt i den store
sammenheng
Mellom 90 og 95 % av det som tilbys av
helsetjenester i dag, kan klassifiseres som
offentlig, sa professoren fra NTNU da han
snakket til en fullsatt sal på Legeforeningens lederseminar i Oslo i januar. Han
viste til statistikk der kun 12,5 % av de
samlede kostnadene til spesialisthelsetjenesten går til det som defineres som
”det private” inkludert i dette taller er
også avtalespesialistene. I tall betyr dette
14,8 milliarder- der 3,1 milliarder går til
avtalespesialistene. I følge statistikk står
avtalespesialistene for om lag 30 % av
polikliniske konsultasjoner i Norge i dag
(red.anm.).

Marked og ikke eierskap
I sitt innlegg stilte han spørsmålet: Er private mer effektive enn det offentlige og
han svarte selv : Det er ingen systematisk
litteratur som viser dette. Man kan finne
studier fra Tyskland som viser at private
sykehus er mer effektive enn offentlige
og studier som viser det motsatte. Det
Magnussen derimot la vekt på var konkurransen mellom privat og offentlig- som
han mente ga høyere effektivitet. Han
understreket imidlertid at forutsetningen
var at prisene var regulert.
NTNU-professor Jon Magnussen er krass
i sin kritikk av Høies Fritt behandlingsvalg
som han mener er fellesskapsfinansiert og
institusjonalisert sniking i køen.
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— Eierforhold er ikke av avgjørende betydning fortsatte han , men derimot konkurranse der andre driver med det samme
– da oppstår det også konkurranse om
personell. Slik blir markedsforholdene

av større betydning enn eierskapet mente
han.

Bare geografi?
Magnussen var inne på debatten for et
par år siden om hvorvidt påstanden om at
avtalespesialistene var 6 ganger så effektive som poliklinikkene var en korrekt
påstand. Den heftige diskusjonen foregikk mellom ham, avtalespesialistene og
Legeforeningen.
Med et smil sa han at han ikke ville rippe
i dette, men mente at det kan hende at
avtalespesialistene er mer effektive. Samtidig stilte han spørsmålet om dette var
fordi de var private eller fordi de fysisk er
organiserte utenfor sykehuset og at man
derved bedrer ressursutnyttelsen ved å
flytte poliklinisk aktivitet ut av sykehuset
heller enn å endre eierforholdet.

”

– Eierforhold er ikke av
avgjørende betydning,
men derimot konkur-		
ranse der andre driver 		
med det samme.

Ikke på siden av det
offentlige
– Det gir ikke mening å snakke om noen
som er på siden og ”hjelper” det offentlige. Et privat sykehus har akkurat samme
kapasiteten som et offentlig sykehus i en
offentlig finansiert og offentlig fordelt
helsetjeneste.
Magnussen understreket at som en del
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av den samme kapasiteten– må det planlegges og utnyttes og pasientene må prioriteres inn i den private kapasiteten på
samme måte som de prioriteres inn i det
offentlige. Med det forbehold at det hele
er offentlig finansiert og offentlig fordelt,
la han til.
– Men er det da slik at all kapasitet i det
private tilbudet skal utnyttes? spurte Magnussen og svarte kjapt at det er det ingen
automatikk i . Igjen må forutsetningen
være at tilbudet er en del av det offentlige
helsetilbudet.

”

– Vi bør ha et mindre 		
angstbitersk forhold til
det å slippe flere
private til i den offentlige helsetjenesten.

Helseforsikring - en jobbgreie
Jon Magnussen synes det er rart at Bent
Høie bekymrer seg så veldig for privat
helseforsikring og ser det som en indikasjon på at det offentlige helsevesenet
har sviktet.

”

Mellom 90 og 95 % av det
som tilbys av helsetjenester i dag, kan klassifiseres som offentlig

en måte å ordne et system der man har
begrensede ressurser og en etterspørsel
som overgår disse ressursene. Ventelistene
blir en konsekvens av rasjonering som
igjen er en følge av en pris som i praksis er lik null og ideelt sett reflekterer
samfunnets prioriteringer, konkluderte
Magnussen.
Fritt behandlingsvalg er sniking i køen.
Helsevesenet er organisert slik at de med
størst behov, får hjelp først og det er slik
det bør være, mente Magnussen Han er
krass i sin kritikk av Høies Fritt behandlingsvalg som han mener er fellesskapsfinansiert og institusjonalisert sniking
i køen.
Magnussen frykter at ved fritt behandlingsvalg kan de som står bakerst i køen
finne seg et privat sykehus og komme
foran dem står som nummer to i den
samme køen, gitt at det private sykehuset
er finansiert av det offentlige.

Slappe av litt?
Vi bør ha et mindre angstbitersk forhold til
det å slippe flere private til i den offentlige
helsetjenesten, var en av konklusjonene
til Magnussen. Han mente også at man
måtte tone ned at de private er en avlastning og et supplement til den offentlige
tilbudet – for de er en del av akkurat den
samme helsetjenesten som de offentlige
sykehusene, mente han. – Det er bare det
at vi har en arbeidsdeling og han la til at
privat produksjon kan gi konkurranse for
– og korrektiv til de offentlige aktørene
innenfor en offentlig finansiert helsetjeneste og under de gjeldende prioriteringsregimene.

Vi kommer til å bruke ”egne
penger”
Magnussen konkluderte med følgende
resonnement: – Jeg tror at et fremtidig
privat forbruk av helsetjenester kan lette
presset på de offentlig finansierte helsetjenestene – det som er utfordringen er at
det øyeblikket man betaler egne helsetjenester- begynner man å lure på om man
ikke burde betale mindre skatt. Med andre
ord: Vil det skje noe med betalingsvilje
for de offentlige helsetjenestene når man
etter hvert får et privat parallelt marked?
var spørsmålet som ble hengende i luften.

Magnussen mener dette er feil. Han minner om at meste parten av dem som er
forsikret (omlag 380000 i 2014, red.anm.)
er det som en del av en jobbavtale . Bare
omlag 50000 nordmenn per i dag har
tegnet en egen privat helseforsikring. I
dag utbetales det rundt 700 millioner fra
forsikringsselskapene; av det går 63 % til
somatiske spesialisthelsetjenester og en
fjerdedel til fysikalsk behandling.

Filthy, stinking rich
– Vi blir mer kravstore og finner oss ikke i
lange ventetider . Vi er blitt filthy stinking
rich i dette landet og ønsker å bruke penger på å kjøpe våre egne helsetjenester,
sa professoren. Etter hvert må vi kanskje
stille spørsmålet om hva det kollektive
skal betale for og hva skal vi punge ut for
på egen hånd.
— I dag er norske helsetjenester for alle
praktiske formål gratis, resonnerte Magnussen og det som er gratis – det blir som
en nordmann i en fri bar – de vil ha mer
– fleipet professoren til latter fra salen.
Hva gjør man da? Jo, i stedet for å innføre
priser, innfører man ventelister . Det er

Utfallet av Fritt behandlingsvalg var blant temaene der det hersket stor uenighet mellom de.
Jon Magnussen til v. Og Lars Erik Flatø. Her gjør de seg klare til dyst.
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Direktøren ved Lovisenberg Diakonale Sykehus:

FLATØ MENER EIERSKAP

BETYR NOE

– Jeg synes synd på Bjørn Erikstein som sitter og lager scenarier med et så langsiktig perspektiv
at han aldri vil få anledning til å si at – dette fikk jeg til, sa Lovisenbergdirektør Lars Erik Flatø.

I et engasjert innlegg sa Flatø at i motsetning til professor Jon Magnussen, mente
han at eierskap faktisk betyr noe . – Jeg
kan ikke som Magnussen, belegge dette
vitenskapelig, smilte Flatø, men vi har
en stolthet for hvem vi er og hva vi får
til. Han sa at sykehusets finansielle situasjon gjør det langt lettere for ham når
han skal i banken å diskutere finansieringsmuligheter. Og det gir ham helt andre
gjennomføringsmuligheter enn for statlige helseforetak. – De vilkårene vi jobber
under gjør det mulig for en sykehusledelse
å legge planer – og gjennomføre dem . Det
er veldig motiverende, sa Flatø som hadde
medfølelse med Erikstein på OUS som
måtte spare over 13 milliarder på bok,

før han idet hele tatt ville kunne starte
gjennomføringen av et prosjekt som (nå
forkastede red.anm.) Campus Oslo til en
prislapp på 43 milliarder.

Mindre rom for vår
egenart
Etter at HFene ble selvstendige rettssubjekter fikk de en del av de trekkene som
har vært en fordel ved å drive sykehus som
Diakonhjemmet og Haraldsplass, mente
Flatø . – På en annen side ser jeg at vi som
privateid sykehus er veldig integrert i det
offentlige og det at vi hele tiden stilles
overfor de samme økende kravene til rapportering og standardisering av løsninger,
gir mindre rom for sykehus som oss til å
dyrke vår egenart.

HSØ vil ha vekst
Flatø mente at man kan få inntrykk av at
HSØ legger opp til at Diakonhjemmet
og Lovisenberg skal vokse og ta en mer
vesentlig rolle i forhold til de kapasitetsbehovene som er åpenbare i dette området. – Om dette er fordi vi er private og
har arealer og en størrelse som gjør at vi
tåler vekst – det er et annet spørsmål, sa
Lovisenbergdirektøren.

Privat ideel
- privat kommersiell

– Det er lett å bli lat og det er alltid en fare
for å bli degenerert hvis du har monopol, sa
Lars Erik Flatø i sitt innlegg.
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Han følte også et behov for å klargjøre
skillet mellom private, ideelle og private
kommersielle sykehus etter Jon Magnussens innlegg der NTNU-professoren
slo fast at ulik privat virksomhet utgjør i
overkant av 12 % av den totale norske helsetjenesten. I disse 12 prosentene finner
man også sykehus som er drevet både av

kirkelige stiftelser, pasientorganisasjoner
og Sanitetsforeningen i tillegg til kommersielle private sykehus, røntgeninstitutter, avtalespesialister med hjemler fra
det offentlige, sa Flatø.

Norske pasienter venter
for lenge
– Det er lett å bli lat og det er en fare for
å bli degenerert hvis du har monopol, sa
Lars Erik Flatø som er tilhenger av å ta de
private kommersielle mer inn i varmen.
Etter å ha vært en aktør i helsesektoren
i over 20 år opplever jeg at diskusjonen
offentlig/ privat er helt ute av proporsjon,
sa Flatø.
Han har en grei filosofi som i all enkelhet
går ut på at hvis folk har noe som bør
undersøkes eller behandles da bør det
tilbys og dekkes av det offentlige. Resten
kan vi betale selv, mener han – Hva er
problemet med at de kommersielle tar
de lette pasientene, spurte han og konstaterte at det må da være bra at de private
kommersielle tar dem de kan behandle
på en forsvarlig måte .

Full kontroll
Så må det offentlige prise tjenestene slik
at de står i forhold .Planlegging av kapasitet er vanskelig , men private aktører
har en evne til å dra kapasiteten opp og
ned mer enn det offentlige har, mente
Lovisenbergdirektøren.
La gjerne de kommersielle få mer plass,
men vi må ha kontroll og revisjonsmekanismer som sikrer at ikke de kommersielle
selv får lov til å sette indikasjonstersklene
for når de eksempelvis skal operere et kne,
sa Lars Erik Flatø.
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Samhandlingsreformen i teori og praksis:

Mer administrasjon og byråkrati
– kortere liggetid - sykere pasienter
Under vignetten Samhandling og pasientforløp i støpeskjeen foreleste professor Anders Grimsmo og
Espen Storeheier, fastlege i Rakkestad, fra helt ulike ståsteder, om sine erfaringer med Samhandlingsreformen.

”

Anders Grimsmo: Det
rapporteres om sykere og
mer komplekse pasienter.

Espen Storeheier, fastlege i Rakkestad , fagansvarlig overlege ved Indre Østfold medisinske
kompetansesenter og leder av Legeforeningens
referansegruppe for KAD-senger.

Anders Grimsmo, professor ved Institutt for
samfunnsmedisin ved NTNU

– Blant endringene etter Samhandlingsreformen finner vi at færre pasienter blir
liggende å vente på et kommunalt tilbud.
Her virker reformen raskt og effektivt. Men
pasientene skrives ut tidligere enn før – det
er kortere liggetid. Og fra kommunalt hold
rapporteres det om sykere og mer komplekse pasienter, sa Grimsmo. Det er blitt
mer bruk av institusjonsplasser (versus
det å bli skrevet ut direkte hjem) mindre
tid til planlegging og lengre ventetid på
sykehjemsplass for egne innbyggere. Man
ser også et økt antall reinnleggelser og
noen av hypotesene om hvorfor det er blitt
sånn, kan være mindre tid og fleksibilitet
i forhold til planlegging av tilbakeføring,
ifølge Grimsmo. Pasienter forflyttes oftere
i perioden der de er mest sårbare, og man
ser en svekket rehabilitering. Ordningen
har også medført økt administrasjon og
byråkrati, sa professoren.

Espen Storeheier rapporterte om situasjonen
for samhandling i Østfold sykehusområde,
med 280 000 innbyggere, 17 kommuner,
5 interkommunale LMS (lokalmedisinske
sentra ) og 1 sykehus. For meg som jobber på
grasrota kan det synes som det er mye teori
som skal utøves i praksis og som ikke alltid
blir som man hadde tenkt, sa Storeheier. –
Jeg tror vi kommer til å få større og større
utfordringer i primærhelsetjenesten i skjæringspunktet der sykehuset sier pasienten er
for frisk , hjemmesykepleien sier pasienten
er for dårlig og sykehjemmene er fulle.
I går sa Helseministeren at KAD (kommunale
akutte døgnplasser) er et lovpålagt tilbud til
innbyggerne fra 1. Januar -2016. Jeg er veldig
spent på når jeg er ute og kjører legevakt i
januar til neste år om jeg kommer til å høre
fra indremedisinerne at – dette må dere
klare i egen kommune eller fra kirurgene,
ortopedene eller nevrologene. Og da står vi
fast som leger i primærhelsetjenesten. Da
må vi ha et tilbud som vi kan stole på – gå
god for og der vi kan legge inn pasientene
våre, sa Grimsmo.

Et kommunikativt radarpar.
Trond Viggo Torgersen og Edvin Schei har hatt
stor suksess med banebrytende ideer for å
lære medisinstudenter god pasientkommunikasjon fra nærmest første dag i studiet. Samme
dag som disse to foreleste på lederseminaret
fikk Edvin Schei tildelt 500 000 kr. fra Olav
Thon Stiftelsens fagpris innen medisin for sitt
kommunikasjonsprosjekt.

”

Espen Storeheier: Jeg tror
vi kommer til å få større og
større utfordringer i
skjæringspunktet der
sykehuset sier pasienten er
for frisk, hjemmesykepleien
sier pasienten er for dårlig
og sykehjemmene er fulle.
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Botulinumtoksin
- et ekstremt sofistikert
preparat
– Vi hjelper omlag 80% av pasientene våre med kronisk migrene- mens 20 % har
ingen effekt av behandlingen. Det sier nevrolog og dr. med Joakim Tedroff.
Den svenske nevrologen hadde sitt første møte med det sterke toksinet tidlig på 90-tallet.
Tekst og foto: Lottelise Folge

– Bruken av botulinumtoksin ved kronisk
migrene er ikke like utbredt i Norge som i
Sverige, sier Tedroff som mener at botulinumtoksin er et svært sofistikert preparat,
men at det kreves en rekke ferdigheter
og godt injeksjonsteknisk håndlag for å
oppnå en vellykket behandling.
For en tid tilbake var Joakim Tedroff invitert til SMI (Smertemedisinsk Institutt
på Majorstua i Oslo) på bakgrunn av sin
kunnskap og lange erfaring med forebyggende behandling av kronisk migrenepasienter med injeksjoner.

Teori og praksis
På det fire timer lange møtet der rundt
10 nevrologer, anestesileger og sykepleiere var tilstede, viste Tedroff, i tillegg
til en lengre forelesning, også i praksis
hvordan man finner frem til injeksjonspunktene – hvordan man doserer og hva
man skal passe seg for ved injeksjon for å
unngå for mye smerter for pasienten. Han
understreket også det viktige i å forklare
mekanismene ved behandlingen for pasienten og om hvorfor man mener at det
hjelper. Injeksjonene kan få kosmetiske
konsekvenser for pasientene, og noen av
disse kan unngås. Tedroff anbefalte derfor
legene å gjennomgå et kosmetisk kurs.
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For noen er 30 % fantastisk
– Med forebyggende botoxbehandling
kan vi redusere antall dager med hodepine med 30 % eller mer, sier den svenske
nevrologen.
Er det tilfredsstillende med bare 30 %
reduksjon av anfallsdager? – Det er det
man regner som en klinisk relevant effekt,
sier Tedroff og har man over 20 dager
migrene i måneden , så er det klart at en
ukes reduksjon med anfall er svært bra for
dem det gjelder. Av de 80 % som har en
effekt av forebyggende behandling med
botulinumtoksin , finnes det pasienter
som har en fantastisk bra effekt og blir mer
eller mindre kvitt sin hodepine i en kombinasjon av botulinumtoksin og triptaner.
– Det vi ser er at når pasienten responderer på profylaktisk behandling responderer de også bedre på akutt medisinering. Det hender også at vi behandler
med andre profylaktiske legemidler som
eksempelvis Saroten eller Topimax , for
de spesielt vanskelige tilfellene, forteller
Tedroff.
– Har botulinumtoksin effekt ved Hortons
hodepine? Ja, vi har små studier som viser
at det kan være en viss effekt – men vi har
ikke på langt nær den samme dokumentasjonen som for kronisk migrene, sier
nevrologen.

Joakim Tedroff er nevrolog og dr.med. og
sitter i Legemiddelkomiteen for nevrologi i
Stockholms lens landsting.
Han mener at effekten av botulinumtoksin
er på topp etter et til to års behandling, og at
det ikke finnes noen tidsavgrensning for hvor
lenge behandlingen kan vedvare.
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-Det er viktig å injisere varsomt slik at man ikke treffer periost, det kan være smertefullt for pasienten, var et av rådene fra Joakim Tedroff.
Pass også på at det ikke er luft i sprøyten – det kan skape et undertrykk i innstikkstedet og resultere i at deler av injeksjonsvæsken renner ut.
Tilstede på bildet fra v. Anestesiolog og smertelege, Steinar Bjørgo, Joakim Tedroff, anestesilege Daniel Stoffel (Diakonhjemmet)
og ”in action” anestesiolog og smertelege Wenche Sabel.

”Medication overuse”
Joakim Tedroff opplever det som en form
for krenkelse av pasienten når det blir
antydet at pasienter med kronisk hodepine selv har skyld i dette fordi de har
brukt for mye smertestillende.
– Det er svært vanskelig å fjerne legemidler fra en som har kroniske smerter. For
noen kan det bety at de ikke lenger klarer
å jobbe og at de får mer smerter over en
periode. I tillegg er det slett ingen garanti
for at de får det bedre senere. Det er det
faktisk bare en veldig liten gruppe som
gjør, hevder Tedroff.
Han mener at effekten av botulinumtoksin
som forebyggende behandling gir mindre
smerter og dermed er langt mer effektivt i å senke behovet for smertestillende
medisiner.

Placeboeffekten – sterk i
begynnelsen
Studier viser at placeboeffekten holder
seg ganske jevn opp mot 24 uker. Deretter avtar den. – Er det ikke et tankekors
at placeboeffekten ligger så tett opptil
virkningen av Botox i studiene som er
gjort på dette?
Placeboeffekten ligger på samme nivå
som på alle andre studier av migrene, her
er det intet nytt, sier Tedroff.
Hvorfor avtar placeboeffekten etter en viss
periode?
– Vi har ikke studert placeboeffekten spesielt i forbindelse med kronisk migrene
over tid , men vi vet fra andre studier at
placeboeffekten er størst i begynnelsen
og deretter begynner å avta. Sånn er det
for alle sykdommer.

FA K TA
Tilstander som kan behandles med botulinumtoksin:
Kronisk migrene, dystonier,
spastisitet etter slag eller
CP-skader. Noen nevrologer
har også en viss suksess
ved isjias, nevralgi, nakkemyalgier og posttraumatisk
hodepine etter ulykker og
slag. Strabisme er også et
område der botulinumtoksin blir brukt – i tillegg til en
rekke krampetilstander (som
spiserør, tarm, red.anm. ).
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Hva er din forklaring på placebo?
– Jeg tror det er flere mekanismer som
trår i kraft. Alle som går inn i en studie
har en tendens til å ville gjøre folk til lags
– pasientene vil at det skal ha effekt og
har en tilbøyelighet til å rapportere forbedringer. Det finnes også effekter på det
psykiske planet – på smerteopplevelser
som kan komme av forventninger om en
god effekt. Det er utført langvarige studier
av placeboeffekt på alvorlige sykdommer
som Parkinson og der ser man tydelig at
effekten går ut , forklarer Tedroff.

Juridisk direktør i Legeforeningen anne Kjersti Befring

Vil bli doktor

Bruk av genetisk informasjon i og utenfor helsetjenesten er temaet for anne
Kjersti Befrings doktorgrad.

”

TEKST oG FoTo: LoTTELISE FoLGE

Joakim Tedroff :
-Hun
Botulinumtoksin
har fått permisjon i toeråretfra jobben som direktør for
avdelingen
Jus og arbeidsliv
i Legeforeningen for å jobbe med
svært sofistikert
preparat, avhandlingen.
og krever et godt injeksjonsteknisk håndlag for å
– Det
er interessant
med genetisk informasjon er at man nå
oppnå
en som
vellykket
behandmed
en
enkel
blodprøve
kan
få ekstremt mye informasjon om blant
ling.

juristen og nevner DNA og voldtektsforbrytere, farskapssaker og
tegning av forsikring som eksempler. Hun har en viss skepsis til
eksempelvis forsikringsselskapenes innsyn i journaler og legger ikke
skjul på at hun har sett eksempler på saker der helseopplysninger er
blitt regelrett misbrukt i pasientens disfavør.

— Det åmanglet
ikke
annet arvelige disposisjoner, sier Befring. Hun ønsker
se på dette
fraengasjement da Tedroff delte sine erfaringer med botoxinjeksjoner.
Nå når vi
skalMongstad,
få en felles Henrik
journal mellom
fastlegene
og sykehusene
Fra v. Steinar Bjørgo, Geir D– Slapø,
Inge
Høgstrøm
, Eva Kristina
Martinsen,
pasientens side ;om man som pasient blant annet får mer informasjon
Tore Hind Fagerlund og Joakim
Tedroff
(med
ryggen
til).
blir det store spørsmålet hva man gjør med all informasjonen, mener
enn det man trenger og ønsker å få. Det er også interessant å se på
Botulinumtoksin
Befring.
som har tilgang
til opplysningene i helsetjenesten når man nå
– et hvem
naturens
produkt
Det er som
toksinet låser nervecelikke de vitale prosessene i cellekjernen.
får felles journalsystem
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og om
hvordan
Botulinumtoksin
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eget prolenes funksjon. – Men,ute
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Tedroff
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Med teKNOLOGIeN
dukt, der
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lite
molekyl
binder
seg
til
en
helsetjenesten kan nyttiggjøre seg denne informasjonen til ny
– kroppen har evnen til å spise opp denne
lingen, forklarer Tedroff. En nervecelle
viss mekanisme
i nervecellenes
funksjon
Dette handler om taushetsplikt- utvikling av teknologi og legerollen.
kunnskap som
kommer felleskapet
til gode, sierlåsen
hun. – og etter 3 måneder
er det meste
som har effekt av botulinumtoksin, den
og som ser ut til å være den samme for
om personvern
– pasientens
til å styreerinformasjonen
fortært, og nerven er Og
i gang
igjen . Ved
dør mulighet
ikke . Selvsagt
den toksiskom
og gir
alle nerveceller. – Det er derfor man kan
injeksjon
av
Botox,
setter
vi
inn
nye
låser
man
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doser
blokkeres
viktigemed
nerver
seg
selv.
Befring
mener
at
det
ligger
store
utfordringer
og venter
MaNGe
OM ”BeINet”
blokkere
både muskel–
og følelsesnerveog det brytes ned – igjen og igjen. Man
i kroppen - det er fatalt, – men i små doser
tanke på personvernet fordi lovverket ikke klarer å holde tritt med den
celler - som
Joakim Tedroff
Helseopplysninger
haruttrykker
også har det.
en verdi utenfor helsevesenet og
påvirker ikke cellens overlevelse og heller
er det svært få bivirkninger.
teknologiske utviklingen.
det er stadig flere som ønsker tilgang til slik informasjon, fremholder
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Seks gynekologer med faglige ambisjoner...

– Vi har fått en ny
draiv
For noen uker siden møtte 60 sykehuskolleger opp for å feire åpningen av ”Oslogynekologene” på Majorstua i Oslo. Et tegn på god kontakt med sykehusene og håp om et godt samarbeid også i fremtiden,
mener en av initiativtagerne.
Tekst og foto: Lottelise Folge

I begynnelsen av februar ønsket 6 leger
og 4 helsesekretærer velkommen til nyoppussede, lyse og luftige lokaler. En klinikk
med alt utstyr som trengs for å kunne
tilby det meste innen gyn/obs, bortsett fra
operative inngrep og fødsler. To av legene
har en senior/junioravtale.
I tillegg holder klinikken åpen hver tirsdag kveld med fire gynekologer i helprivat praksis. Vi har fått en ny draiv, smiler
en av initiativtagerne Sverre Sand. Han
har over 15 år bak seg på Aker og Ullevål
sykehus og gikk over i avtalepraksis med
100% hjemmel i 2010– og det har han
ikke angret på.

Lang gyntradisjon
På midten av 90-tallet åpnet Torkel Rud
praksis i lokaler i 3. etasje sammen med
sin ektefelle og kollega Louise Silfverskiøld Rud, men ideen om en stor praksis
med 4 hjemler fordelt på seks leger, er
mye yngre.
– Første gang vi kom inn i 7. etasje i bygget, ble vi målløse over roen, atmosfæren,
friheten, lyset og utsikten i etasjen, forteller Sverre Sand.
Hele etasjen ble bokstavelig talt skrellet
ut og bygget opp fra grunnen av med
hyppige inspeksjoner fra ”byggherrene”
som ville forsikre seg om at alt ble nøyaktig som planlagt. I tillegg ble heisen
forlenget fra 6 til 7. etasje.

kan ikke ringe teknisk
– Våre sykehuskolleger er også opptatt av samarbeid, at vi kjenner hverandres arbeidssituasjon og spiller på lag faglig sett , sier Sverre Sand. Han mener oppgaveglidningen som
har foregått blant gynekologer i og utenfor sykehus de siste årene har vært bra.

– Alt som fulgte med av rapportering og
administrasjon var et lite sjokk, forteller
Sand og innrømmer at det har blitt langt
mer arbeid enn han trodde på forhånd.
Og det handler ikke om pasienter, men
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”

– Våre ulike erfaringsbakgrunner gjør at vi
supplerer hverandre
veldig bra, det inspirerer og
gir ulike innfallsvinkler til
faglige problemstillinger

alt fra husleiekontrakter, til regnskap,
personalansvar med HMS, datainnkjøp
og vedlikehold. Det er et stort ansvar og
her nytter det ikke å ringe teknisk, fleiper
Sand og legger til at legene fordeler de
administrative byrdene seg i mellom. Selv
er han på jobb fra 7 til 19 – sånn cirka. Og
han trives med det.

SVE R R E SA N D

fullroser kollegene
– Min kjepphest er at når man har et fagmiljø har man mulighetene til å hjelp og
støtte hverandre. Får jeg en pasient som
trenger noe annet enn det jeg er god på –
kan jeg ta henne med til en kollega. Dette
er jo sånn vi er vant til å jobbe på sykehus
og sånn har vi det her også, konstaterer
Sand. – Våre ulike erfaringsbakgrunner
gjør at vi supplerer hverandre veldig bra,
det inspirerer og gir ulike innfallsvinkler
til faglige problemstillinger. I tillegg gir
det oss ekspertise og faglig respekt når vi
stiller som en gruppe. Sand er også nøye
med å understreke at samarbeidet og
kontakten med fagmiljøet på sykehuset
er svært viktig.

Pengekommentarer
Det kommer kommentarer om økonomien av typen ” – nå renner vel pengene
inn” . - Men det stemmer ikke , sier Sand.
At vi har blitt større og dermed fått et bedre
tilbud- betyr ikke at vi får flere pasienter,
vi er takstpliktige og tjener det samme
som før, understreker han. Alle de fire

eierne har investert mye i utstyr og lokaler. – Vi har ambisjoner og mener at hvis
forholdene faglig, fysisk og sosialt er bra
– blir vi bedre leger – og helsesekretærer
for pasientene våre, sier Sand og legger
til at det ikke går en dag uten positive
kommentarer fra pasienter om trivsel og
atmosfære i lokalene.

Glad for formalisering
Sverre Sand synes at formalisering av
samarbeidsavtaler mellom sykehusene
og avtalespesialister er viktig. – Våre sykehuskolleger er også opptatt av samarbeid,
at vi kjenner hverandres arbeidssituasjon og spiller på lag faglig sett , sier han
og mener oppgaveglidningen som har
foregått blant gynekologer i og utenfor
sykehus de siste årene har vært bra. Sand
går langt i å mene at mye som ikke er akutt
bør behandles utenfor sykehus . – Gravide med risikosvangerskap kommer nå
til oss – disse var tidligere bare på sykehus, forteller Sand. Etter ferdig kirurgisk
behandling og en kontroll, kommer pasienten til avtalespesialistene. – Tidligere

• Medisiner fra UiO 1986.
• Spesialitet i hovedsak fra Ullevål, Aker og Sykehuset Innlan
det, ferdig i 1995.
• Lederutdanning fra BI.
• Avtalespesialist fra 2010,
100% hjemmel.
• Medlem av styret i PSL
• I kombinasjonen livets tilfeldig
heter med en sterk fasinasjon
for obstetrikken, ble det gyn/
obs på Sverre Sand. Da han
for første gang trådte inn på
en fødestue på Ullevål sykehus – ble han der– forteller
han leende -fjetret over hva
han fikk være med på. Han
innrømmer at han også likte
kirurgien godt- et konkret
håndverk- men tenkte litt
lenger inn i fremtid med muligheter for jobb utenfor sykehus.
	Blant mange gode veiledere er
det særlig Helge Jensen og
Ellen Borstad som har vært
blant hans store faglige og
håndverksmessige forbilder.
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På midten av 90-tallet åpnet Torkel Rud praksis i lokaler i 3. etasje i bygget sammen med
sin ektefelle og kollega Louise Silfverskiøld Rud.
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gikk de på kontroll på sykehuset i lange
tider, bemerker han og legger til at abort–
og dysplasibehandling også er pasienter
som kan flyttes til avtalepraksis.
Stikkord: Oppgaveglidning
Men det er vel kategorier av pasienter som
må på poliklinikken på sykehusene slik
at LIS-legene får den praksisen? Ja, svarer
Sand, men det er ikke problemet- snarere

at de har altfor mange. I neste omgang
må vi se på hvilke pasienter som etter
hvert ikke trenger å komme til oss, men
kan gå til fastlegen. I PSL arbeider vi jo
forøvrig for at LIS-legene skal ha en del av
utdannelsen sin i avtalepraksis.
En av utfordringene er finansieringssystemet på sykehusene – for driver du fulle

poliklinikker – tjener sykehuset mye penger og det er bra . Men spørsmålet blir om
de trenger så mange polikliniske pasienter. Sand har tro på å bygge opp klinikker
utenfor sykehus som har ”alt”- og med
gode fagmiljøer bestående av leger med
lang erfaring også fra sykehus og som kan
gjøre alt utenom operasjoner.

Liten brikke i et stadig større
system
Torun Garmann Clausen:

Medisiner fra Universitetet i Trondheim
Spesialisering på Aker Sykehus, ferdig
spesialist i -96. Doktorgrad innen fødselshjelp/høyrisikosvangerskap 2002.
Valget av spesialiteten ”Fødselshjelp og
Kvinnesykdommer” var til en viss grad
tilfeldig, forteller Clausen som begynte
med kirurgi. Hun har til sammen 21 år
erfaring fra sykehus.
Clausen syntes forskning var svært spennende, men var vanskelig å kombinere
med en klinisk hverdag uten å være ansatt
i en spesialstilling. Hun følte hun hadde
liten kontroll over egen hverdag og var

som en liten brikke i et stadig større system der det nesten var umulig å få kontinuitet i forhold til pasienter. I avtalepraksis
har hun mer kontroll , mere kontinuitet
og større fleksibilitet. Og hun synes det er
godt å være ute av et vaktsystem.
I likhet med sine kolleger reagerer hun
på et økende byråkrati og rapportering.
Hun mener også at pasientene til en viss
grad har fått et større preg av å være ”kunder” som forventer tjenester. For Clausen
er utfordringer i hverdagen tidspress og
økende ventelister . Hun ønsker ikke at
samarbeidet med sykehusene skal medføre mer kontroll og mindre selvstendighet
for avtalespesialistene.

Vil ikke bli sykehusets
poliklinikk i byen
Louise silferskiøld rud :

Medisiner fra Karolinska instituttet i
Stockholm -75. Spesialisering i hovedsak fra Stockholm- ferdig spesialist -85
Har jobbet med og/eller interessert seg
for infeksjonssykdommer, pediatri, kirurgi,
hud, endokrinologi og allmennmedisin.
Jobbet 2 år med gyn/obs i Harare; Zimbabwe på 80-tallet.
Louisa Silfverskiøld jobbet på sykehus i
23 år og ble avtalespesialist etter 8 år som
LUT lege i Norge, i hovedsak for å få mer
kontroll på arbeidstiden. Hun er positiv
til samarbeid med sykehusene, som hun

mener bidrar til at de får brukt enda mer
av sin kunnskap og erfaring , men vil ikke
bli en ”poliklinikk i Oslo” underordnet
sykehuset.
Samarbeidet med fastlegene mener hun
også har utviklet seg i positiv retning og
minnes at dette er noe man jobbet mye
med på 90-tallet for å unngå det hun kaller
dobbeltarbeid og unødvendige henvisninger til sykehus.
Det hun ikke er fullt så begeistret for er
all koding og registrering , og dobbeltregistreringen til HELFO og NPR , dette
mener hun tar unødvendig mye pasienttid. Hun er positiv til medisinsk abort i
avtalepraksis.
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Deltar i medisinsk abortprosjekt
Anette Berg:

Medisiner fra Universitetet i København.
Spesialisering fra KK i Stavanger og Ullevål. Ferdig spesialist i -98.
Berg vaklet litt mellom indremedisin
og gynekologi, men litt tilfeldigheter og
resten en vekket interesse for svangerskap,
fødselshjelp og kirurgi hjalp henne til å ta
avgjørelsen om å bli gynekolog. Hadde 15
års erfaring fra sykehus da hun fikk tilbud
om en hjemmel, noe hun aldri har angret
på. Hun hevder at jo lenger man jobber på
denne måten jo bedre synes man det er.
– Det blir en kontinuitet i pasientarbeidet
med varierte problemstillinger og mange
hyggelige pasientmøter, sier Berg.
De siste årene synes hun har forandret
seg mest gjennom mer administrasjon,
rapportering og dokumentasjon. Hun ser

godt at dette er riktig og viktig og derfor
vanskelig å hevde at man ikke skal gjøre
det, men hun mener likevel at det er en
tidstyv og stjeler tid fra pasientarbeidet.
Berg er en del av pilotprosjektet med
medisinsk abort i avtalepraksis og understreker viktigheten av å prøve dette ut før
det blir en permanent ordning
Hun er glad for det nære og gode samarbeidet med OUS og møtene med kvinneklinikken. – Vi kommer som regel frem
til fine og funksjonelle løsninger på problemene som tas opp, sier Anette Berg.

Svært fornøyd med 50/50
Oskar Lennart Åkesson :
Utdannet ved Helseuniversitetet i Linkøping,
Sverige.
Spesialisering ved Radiumhospitalet,
Bærum, Rikshospitalet og Ullevål
Ferdig spesialist i 2010. Til sammen 17 års
sykehuspraksis, blant annet innen kirurgi
og psykiatri.
Jobber 50 % i avtalepraksis og 50 % på
sykehus.
– Gynekologi og obstetrikk er en fantastisk
spesialitet med en utrolig faglig bredde med
alt fra endokrinologi og infertilitet til rene
gynekologiske problemstillinger som eksempelvis blødningsproblematikk, descens,
klimakterieproblematikk til svangerskap-
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somsorg, fostermedisin og fødselshjelp. Hver
gren har i tillegg både medisinske og kirurgiske angrepspunkter, mener den yngste av
legene hos Oslogynekologene.
Som ren fostermedisiner de siste 6 årene savnet han bredden i faget og er svært fornøyd
med å ha fått muligheten til å kombinere 50%
fostermedisin med 50% arbeid i avtalepraksis
hos Oslogynekologene. – En ypperlig kombinasjon, forteller Oskar Lennart Åkesson.
Som de andre kollegene opplever han rapportering og administrasjon som en tidstyv .
Hvis medisinsk abort skjer innenfor en gjennomtenkt prosedyre kan det fungere, mener
Åkesson, men synes ikke man kan forvente
at avtalespesialister skal ha mulighet til å
vurdere/behandle alle forventede komplikasjoner til alle døgnets tider. Dette må fortsatt
vare en sykehusoppgave, mener han.
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For mange tidstyver
Øystein Magnus:
Medisiner fra univ. i Wien og Oslo (76).
Spesialisering fra Kongsvinger, TSS, Bærum
og Rikshospitalet , ferdig spesialist -86.
Jobbet som overlege ved Bærum sykehus og Rikshospitalet. Jobbet på sykehus
tilsammen i 23 år. Doktorgrad på temaet
mannlig fertilitet (-92)Avtalespesialist fra
1999.
Magnus har vært mest fasinert av fertilitet,
endokrinologi, svangerskap og fødsler. Og
liker å se nytt liv komme til. Han forteller at
han etter hvert ble trett av vaktbelastningen
og den manglende kontinuiteten i pasientbehandlingen. Han jobbet i kveldspraksis i
mange år og fant den formen for pasientkon-

takt langt mer tilfredsstillende. Han føler på
tidspresset og mener at den største personlige
utfordringen for ham er tvilen på om han hele
tiden er oppdatert på hva som er den beste og
”up to date”- utredning og behandling for de
ulike tilstander han møter i praksis.
– Prinsipielt er jeg for samarbeid og kunnskapsoverføring, men samtidig skeptisk til
den voldsomme iver fra myndighetene til å
regulere all offentlig virksomhet (det være seg
skole, universitet, helse m.m.).
– Skrivebordsforslag fra byråkrater har en
stygg tendens til å bli tidstyver og ineffektive
selv om formålet kan se vakkert ut, mener
Øystein Magnus. – Vi er her ute for å jobbe
for og med pasienter – ikke for møter , planer
og rapporter.

Enhver klinikk med respekt for seg selv har dyktige og ”servicemindede” helsesekretærer – Oslogynekologene er intet unntak.
Fra v. Nina Strachan, Cathrine Vikan og Kristin Risum. Tove Peggy Vikstad var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Første gruppe ut av mange inviterte var gynkollegene fra avtale - og helprivate praksiser i og utenfor Oslo. Det ble selvsagt skålt i flere omganger.
Fra v. Sverre Sand, Marit Garberg, Helene Enger, Øyvind Nytun, Øystein Magnus, Anita Soland, Runa Aabø og Christina Hancke.
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Bedre rapportering til NPR -

Vil knekke mytene rundt

psykiaternes pasientgrunnlag
NPR-registrering av pasienter som ikke møter opp vil kunne bidra til å
knekke noen hårdnakkede myter om avtalespesialistene, mener psykiater.
Tekst og foto: Lottelise Folge

Marit Sæbø representerer psykiaterne i
en prosjektgruppe nedsatt av Helsedirektoratet som har som mål , sitat: – å
tilgjengeliggjøre klinisk relevant tilbakemelding til de rapporterende enheter i
spesialisthelsetjenesten etter deres behov
og for å bedre kvalitet og kompletthet i
Norsk pasientregister.
Gruppen som ledes av prosjektdirektør
Tom Christensen (HD) har representanter
fra ulike fagmiljøer og nå håper man altså
å bedre den klinisk relevante tilbakemeldingen fra NPR ved å bedre kvaliteten av
data, gjøre dem lettere tilgjengelige og
mer relevante i forhold til ulike faggrupper. Bedre registering som kan knekke
mytene om avtalespesialistenes pasientgrunnlag, er blant de målene som angår
psykiaterne.

Vil knekke myter
Det hele handler altså om et mer detaljert
dataregisteringsverktøy der psykiatere,
revmatologer og urologer står øverst på
listen over dem skal til pers.
Myten psykiatere er blitt møtt med er at
de har de samme pasientene i årevis , at
pasientene tilhører en viss sosialgruppe
og at de har pasienter som egentlig ikke
trenger terapi.
– Påstandene om at vi bare tar ”lette”
pasienter og holder på dem alt for lenge,
kan tilbakevises med tall om nyinntak og
diagnosefordeling fra NPR , sier psykiater
Marit Sæbø. Pasienter som har alvorlige
tilknyttings– eller personlighetsforstyrrelser, eller er traumatiserte, trenger lang tid
i terapi hvis en skal få til endringer, derfor
blir disse behandlingene langvarige, sier
spesialisten som får henvist mange pasienter i denne kategorien.
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Disse pasientene får ikke tilbud noe annet
sted enn i avtalepraksis.

En depresjon er ikke en
depresjon...
– Kanskje har presset på oss om å ta denne
gruppen pasienter i behandling økt, som
en konsekvens av at poliklinikkene har fått
økt press på seg om å gjøre vurderinger
og derfor sier nei til dem? undrer Sæbø .
Hvordan pasientene takler sykdommen
og hvor lang tid det tar vil dessuten også
være avhengig faktorer som pasientens
egne psykiske og fysiske ressurser, støtteapparat på hjemmebane og arbeidsplass,
understreker Sæbø.

En enkel datahverdag
– Min datahverdag er god fordi jeg er psykiater og bruker PsykBase, sier Marit Sæbø.
Den fungerer godt og er langt enklere enn
for mange andre legegrupper, sier Sæbø.
En uttalelse tatt rett ut av en reklame for
PsykBase, tror du?
Nei, derimot en uttalelse som bekreftes
blant mange brukere av tjenesten. Og
Sæbø roser programmet ikke minst fordi
PsykBase har evnet å legge til rette, slik
at rapportering til Norsk Pasientregister i praksis ikke betyr særlig mer enn
et tastetrykk . – Det var folk i bransjen
(en psykolog en psykiater) som kjente
behovene og utviklet programmet deretter. De har vært dyktige til å følge opp og
kommunisere med NPR i forhold til deres
behov, mener Sæbø.

Psykiaterne mest fornøyd?
– Er det feil i rapportene, gir programmet
beskjed om det - og er det grove feil er
det ikke mulig å få rapporten av gårde før

feilen er korrigert, forteller psykiateren.
Selvsagt er det langt lettere for psykiatere
med rapportering til NPR enn det er for
de fleste somatikere som både har flere
diagnoser, prosedyrer og takster. I tillegg
har de veldig mange flere leverandører å
velge mellom.
Marit Sæbø tror ingen av hennes kolleger
innen somatikk er like fornøyde med sitt
dataprogram som psykiaterne er .
Og nå skal rapporteringen og samarbeidet
med NPR bli enda bedre.

Et psykiatrisk initiativ
– Ønsket om å få registrert pasienter
som ikke møter, er viktig for oss og blir
et uttrykk for vår produktivitet, forklarer
Sæbø og minner om at det var psykiaterne selv som for mange år siden ønsket
å få rapportere inn om sin virksomhet.
Normtallet for psykiaterne er på 1050 konsultasjoner, og hvis vi har tre pasienter i
uken som ikke møter så utgjør det en stor
andel, sier hun og legger til at det har vist
seg vanskelig i praksis å få tak i ny pasient
hvis en uteblir eller avbestiller mindre enn
24 timer før. Det er også ønskelig med rapporter fra NPR som er lettere tilgjengelig
for dem som ikke er så ”datadrevne” .I dag
er det tungvint med mange utilgjengelige
Excel-ark, mener Sæbø. I tillegg vil avtalespesialistene gjerne slippe å rapportere
inn to steder – at det åpnes en mulighet
for å koordinere rapporteringen til HELFO
og NPR under forutsetningen av at taushetsplikten blir overholdt.

NCMP- ikke for psykiatere
NCMP er prosedyrekoding som ikke er
obligatorisk registrering for avtalespesialister slik det er i resten av spesialisthelsetjenesten – noe som kan gjøre ønsket
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FA K TA
Formålet med prosjektet er å
tilgjengeliggjøre klinisk
relevant tilbakemelding til
de rapporterende enheter i
spesialisthelsetjenesten
etter deres behov og for å
bedre kvalitet og kompletthet i Norsk pasientregister.

Videre kan vi lese fra målsettingen :
Bruk av publisert relevant
medisinsk statistikk fra egen
og andres virksomhet med
informasjon om medisinsk
kodingskvalitet vil bidra til
at nye feil oppdages og kan
korrigeres.

Prosjektet vil dokumentere
utviklingen for kvalitet og
kompletthet så langt det er
mulig.
– Vi psykiatere var tidlig ute med ønske om å få rapportere. Ganske enkelt fordi vi ville vise
hva vi drev med, sier psykiater Marit Sæbø. Hun er avtalespesialist og jobber i en 100 %
hjemmel i Oslo.

om å sammenligne mer komplisert i følge
arbeidsgruppen. Høies ønske om sammenligning over alle grenser kan derfor
bli en utfordring.
- Er prosjektet man nå har startet, første
skritt i mer omfattende kontroll av avtalespesialistene slik Høie har ønsket seg. – Vi
har jo lurt på det, innrømmer Sæbø, men
det benekter de og bedyrer at de ønsker å
høre hva det er vi vil og kan ha nytte av, sier

psykiateren. Og det er jo ikke bare vi som
er inne i dette. Det gjelder jo både DPS ene
og de andre poliklinikkene. De mener de
kan dra nytte av å kunne sammenligne .
For oss er dette mindre nyttig. Våre praksiser er så forskjellige at sammenligning
ikke har noen hensikt. Det er i praksis
umulig å sammenligne to pasienter med
samme diagnose, sier Sæbø.
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Ny leder i Norsk psykiatrisk forening utfordrer
Helsedirektoratet:

– Send helsebyråkratene
ut i virkeligheten
Send helsebyråkratene ut i virkeligheten en uke i året for å se
hvordan ting fungerer i praksis.
Det er oppfordringen fra den
nyvalgte lederen i Norsk psykiatrisk forening, Anne Kristine
Bergem.
Tekst og foto: Lottelise Folge

– Det er utrolig stor forskjell på det jeg
hører når jeg sitter i møter i direktoratet
og det jeg ser når jeg er ute i den virkelige
virkeligheten, sier psykiateren. På mange
nivåer handler det om en oversettelsesutfordring mener hun og hevder at når man
blir en del av et miljø så blir det det miljøet
som har definisjonsmakten – som kjenner
sannheten. Og alle de andre blir ”de der
ute”. Derfor tror hun at en form for hospiteringsordning for helsebyråkratene ville
minske avstanden mellom byråkratiet og
” de der ute”. – Dette er ikke ment som
kritikk av helsebyråkratene, understreker
Bergem– det sitter en mengde mennesker
i byråkratiet med mye viktig kunnskap –
men de glemmer!
– Og, forsetter hun- det hadde heller ikke
vært å forakte at en og annen overlege i
psykiatrien tok seg noen dager i byråkratiet og ble minnet om hvordan det er å
lede et kontor og måtte forholde seg til
byråkrati og helsemyndigheter.
Man må se og kjenne hverandres virkelighet for å kunne jobbe sammen for et
bedre psykisk helsevern.

Frivillig prosjektgruppe
Bergem har nylig avsluttet et frivillig
engasjement der hun har sittet i en ressursgruppe sammen med 4 legekolleger
ledet av politisk rådgiver i Høyre Peder
Tellefsdal. De har tatt for seg et ambisi-

34

øst prosjekt med å se på psykisk helse i
Norge, og hvilke forbedringspotensialer
som finnes.
–Alle deltagerne var ressurspersoner som
er over gjennomsnittet opptatt av psykisk
helse, forteller Bergem. Initiativtager og
leder av Peder Tellefsdal legger frem rapporten og forslag til tiltak i disse dager.

Lever 15 år kortere
Et av de spørsmålene Anne Kristine Ber-

gem lenge har stilt seg er hvorfor man
ikke er mer opptatt av å gi mennesker
med alvorlige psykiske helseplager en
mer helhetlig behandling når man vet
at de lever i gjennomsnitt 15 år kortere
enn andre. – Da mener jeg ikke helhetlig
i lengdeforløpet, men å forholde seg til
det faktum at pasienter har både en psykisk og en fysisk helse. Og at både psykisk
uhelse og enkelte medisiner de får for
de psykiske plagene påvirker kroppen og
den fysiske helsen. Alt henger sammen,
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”

Kan det være at en del
psykiatere velger å jobbe
som avtalespesialister
fordi det de liker er møtet
med pasientene og muligheten til å få behandle?

konstaterer Bergem. – Svikter psykiaterne
sin somatiske opplæring? –Dessverre har
behandlingsapparatet blitt så fragmentert
og spesialisert, at systemet ikke er lagt
opp til at samme lege kan forholde seg
til både fysisk og psykisk helse i spesialisthelsetjenesten. Hvorfor kunne man
ikke tenkt på et poliklinisk tilbud med
helhetlig behandling for denne gruppen
mennesker? spør Bergem.

Fastlegen– en nøkkel til
suksess
Hvordan kan man få til det? – Siden det
ikke skal være et sykehustilbud for denne
gruppen og alle pasienter skal bo i kommunen, må det en kompetanseheving til
hos fastlegene og helsetjenesten i kommunene som gjør at man ser og forstår
alvorligheten av helseplagene hos disse
pasientene, sier Bergem og mener at for
at dette skal lykkes må takstsystemene
justeres slik at fastlegene innretter praksisen sin i tråd med det helsemyndighetene
ønsker. Bergem tenker seg blant annet at
takster som går på somatiske helseundersøkelser og oppfølging av mennesker
med psykiske helseplager kunne vært et
viktig tiltak.

Cyste på eggstokken
operert av sykepleier?
Et annet konkret tiltak mener hun kan
være flere psykiatere på DPSene. Slik det
er i dag kan man bli henvist fra en erfaren
allmennlege til DPS og det er slett ikke sikkert at pasienten ser en psykiater i løpet av
tiden de er der. – Ville du eller jeg ha synes
det var ok hvis vi skulle fjerne en cyste på
eggstokken at det var en sykepleier som
tok seg av det fordi hun fått ekstra opplæring? Det tror jeg ikke , svarer Bergem
på sitt eget spørsmål. Hun innrømmer
at dette ikke er direkte sammenlignbart,
men hevder likevel at hvis man skal ta
psykiske lidelser alvorlig, så må det være
like god tilgang på spesialister der som
man forventer i kirurgi og indremedisin.
Tverrfaglighet må ikke bety alle som jobber innenfor psykisk helse skal gjøre det
samme, men at de enkelte faggruppers
spesielle kunnskap brukes bedre.

Et spørsmål om ledelse
Hvordan har du tenkt å skaffe de psykiaterne?
Bergem mener at løsningen ikke alltid er
flere folk, men viser til at det finnes steder
der man faktisk får ting til å fungere slik
hun skisserer og at det har vel så mye med
kultur, organisering og ledelse å gjøre. –
Men hjelper det med god ledelse hvis
psykiaterne ikke finnes?
Psykiateren mener man kan organisere
smartere og forteller at da hun jobbet på
DPS måtte hun i tillegg til sine egne pasienter, medisinere pasienter som gikk til
behandling hos psykolog og sykepleier.
Noe hun beskriver som svært utilfredsstillende. Det å gi medisiner til pasienter

man knapt kjenner med svært begrenset
mulighet til å følge opp tilstrekkelig, er en
praksis psykiatere flest er fornøyd med.
Slik det er i dag sitter mange alene som
eneste psykiater på DPSet. Det ensomt og
ikke særlig faglig utviklende, sier Bergem.
Kan det være sånn at en del psykiatere
velger å jobbe som avtalespesialister fordi
det de liker er møtet med pasientene og
muligheten til å få behandle? Kan det
være at de mislikte å sitte på sidelinjen
og medisinere andres pasienter spør hun
retorisk?

A NNE K R IST INE BE R GEM
• Utdannet lege fra Universitet i Oslo
(1997)
• Spesialist i psykiatri i 2006.
• 13 år i klinisk arbeid innen psykisk
helsevern for voksne ved A-hus,
	Vestre Viken og Oslo universitetssykehus.
• 2006-2012- overlege og avd. overlege ved Regional sikkerhetsavde
ling, Helse Sør-Øst.
• Utdanning fra Institutt for gruppeanalyse i Oslo (2005-2008), og 		
videreutdanning fra Høgskolen i
	Molde i voldsrisikovurderinger og –
håndtering
		
• Executive Master of Management
grad fra Handelshøyskolen BI 		
(2009-2012).
• 2012-2014 -knyttet til det private
helseforetaket Incita as blant 		
annet som adm.dir.
• Jobber nå som selvstendig 		
næringsdrivende innen 		
rådgivnings- og formidlingsvirk.
somhet, samt som Fagrådgiver i
Rådet for psykisk helse og i Barns	Beste – kompetansenettverk om
barn som pårørende.

Psykiater Anne Kristine Bergem mener hun har mange spennende utfordringer
som ny leder av Norsk psykiatrisk forening.

• Har skrevet fagbarnebøkene
”Pappa´n min er syk i tankene 		
sine” og ”Da pappa fikk kreft” ,
samt bidratt i tekstsamlingen ”I
for store sko.” 	Våren 2015 kommer
boken ”Forstå. God kommunikasjon for folk i førstelinjen
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HELSE SØR-ØST med brev og ferieskjema for hvert fylke:

Avtalespesialistene må lage
planer for ferieavvikling
Avtalespesialistene skal også være en del av det ordinære tilbudet i sommerferien, skriver HSØ i et brev til legene.
Et godt prinsipp, svarer PSL, som tror at planlegging direkte mellom sykehusene og avtalespesialistene er mest
praktisk.
Tekst og foto: Lottelise Folge

– Som en del av regionens spesialisthelsetjeneste skal avtalespesialistene bidra til
å oppfylle regionens ”sørge-for” ansvar,
skriver Helse Sør-Øst i et brev til avtalespesialistene. PSL-leder Sverre Dølvik har
mottatt mange spørsmål og henvendelser
om praktiske utfordringer med de nye
kravene. Han mener pålegget slik det er
utformet i brevet fra HSØ, skaper flere problemer enn det løser og oppfordrer til en
diskusjon med HSØ i Samarbeidsutvalget.

til HSØ. Dølvik tror mer på en løsning der
man i hovedsak går ut i fra sykehusområder og ikke tenker fylker.
Dølvik illustrerer dette ved å ta utgangspunkt i sin egen spesialitet, der han, som
holder til i Asker, har Vestre Viken i Drammen som sitt sykehusområde - som er i
Buskerud fylke, mens praksiser i Akershus
har A-hus som ”sitt” sykehus, skrive han.

Åpen gruppepraksis
Hvor mange leger må det være i en praksis for at et ”vaktlag” skal være praktisk
gjennomførbart? Og skal man innrette
gruppepraksiser som en slags øyeblikkelig hjelp? spør Sverre Dølvik. En gruppepraksis kan være svært ulikt sammensatt
– noen ganger av leger med samme spesialitet – andre ganger flere spesialiteter.
Praktiske utfordringer som koordinering

”

HSØ: – Vi forventer at
gruppepraksiser planlegger slik at det holdes 		
åpent hele sommeren.

Åpent hele sommeren
Med dette pålegget om feriekoordinering
med frist 31. mai 2015, ønsker vår største
helseregion å sikre spesialisttilgjengelighet for pasienter hele sommeren. Derfor
ber de avtalespesialistene lage en plan for
ferieavvikling som fordrer en koordinering
av tilbudet innenfor hvert sykehusområde.
– Når det gjelder gruppepraksiser, skriver
HSØ, forventer vi at de planlegger slik at
det holdes åpent hele sommeren.

Positive til forslaget
En av flere utfordringer er kravet både om
koordinering i hvert sykehusområde – som
er mange og som i tillegg krysser fylkesgrenser, skriver Sverre Dølvik i sitt tilsvar
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– Vi ser behovet for koordinering for å unngå at områder tømmes for avtalespesialister i
sommermånedene, sier Sverre Dølvik og anbefaler en ordning der avtalespesialistene
avtaler med ”sine” sykehus.
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med ektefeller (kanskje i samme praksis), hjelpersonell som er nødvendig hvis
kontoret skal holde åpent, men som har
kontraktsfestet ferie, er også temaer som
må tas med i planlegging av ferier.

Psykiatrien i en særstilling
Dølvik mener at gruppepraksiser med
psykiater/psykolog ikke kan ha en ordning
der man er ”stand in” for hverandres pasienter fordi behandler pasientrelasjonen
er svært personlig og der journaler ikke
er ”gruppetilgjengelig”. Han påpeker også
at psykologene ikke kan skrive ut medikamenter og mener at den avlastningen
fastlegene og DPSene står for er tilstrekkelig under ferieavviklingen.

”

– Pålegget slik det er
utformet i brevet fra HSØ,
skaper flere problemer
enn det løser, sier PSL

meren har tatt en del av støyten på i ferien.
– Dette ha jeg selv vært med på gjennom
mange år som sykehuslege, skriver han
i sitt svarbrev. Han påpeker dessuten at
mens fastlegene får bruke vikar (pålegges)
i forbindelse med ferieavvikling, er dette
ikke tilfelle for avtalespesialister. Kanskje
en slik mulighet kan løse noen floker?

Har hatt sommeråpent
Sverre Dølvik har selv hatt åpent store
deler av sommeren i sin praksis og har
erfart at ferieavvikling blant folk flest gjør
at tilstrømningen ikke er stor på denne
tiden av året.
Dølvik skriver i sitt tilsvar til HSØ at poliklinikkene på sykehusene, som har svært
lav elektiv virksomhet (om noen) på som-

Behovet er der
PSL-lederen er klar på at han ser behovet
for koordinering for å unngå at områder
tømmes for avtalespesialister i sommermånedene. Han tror at en viss ”glipp” er
unngåelig, men anbefaler å gå videre med
å få til en ferieordning der avtalespesialistene avtaler med ”sine” sykehus.

HSØ vil ikke svare
Legekunsten sendte følgende spørsmål til Helse Sør-Øst:

1) Hvordan løser man feriekabalen på legekontorer med hjelpepersonell som har fast avtale om
ferieavvikling (særlig dette første
året)?

gruppepraksisene består av ulike
spesialistgrupper?

til å diskutere med vårt SU i neste
møte.

4) Hva tenker dere om at avtalespesialistene lager ferieavtaler
direkte med ”sine” sykehus?

Legekunsten: Betyr det at HSØ
har forståelse for at det er en noen
utfordringer som må diskuteres før man bestemmer seg for
hvordan slik ferieplanlegging skal
gjennomføres ?

2) Ønsker dere at legene holder
åpent uten hjelpepersonell og
som en form for øyeblikkelig
hjelp?

5)Er det en ide å gi avtalespesialistene en litt lenger frist enn til
mai i år?

3)Dere vil at gruppepraksiser
skal holde åpent hele sommeren. Hvordan løser man det der

Til dette svarte Helse Sør-Øst
følgende:
— Disse spørsmålene kommer vi

HSØ:
Det betyr det jeg skriver i tidligere
mail, at vi skal diskutere dette
med vårt SU i neste møte.
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 Alle nødvendige funksjoner for allmennleger og spesialister

mot apparater,
betalingsautomater
ogMSIS
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medisinliste
 Automatisk oppdatering av NHN adr.reg, SYSVAK, MSIS og pasienttransport
 Publikumstjenester
Brukervennlig pasientregnskap
autotakster og enkel
av trygdeoppgjør

(SMS, time-med
og reseptbestilling
m.m. resending
online og via
APP)
 Fullintegrert eResept med DRUID og automatisk oppdatert medisinliste

 Brukervennlig
Reisevaksine, pasientregnskap
helsestasjon og smittevern

medog
autotakster
og enkel
resending
trygdeoppgjør
 Publikumstjenester (SMS, timereseptbestilling
m.m.
online ogav
via
APP)

__'

Reisevaksine,
og smittevern
Kontakt
oss helsestasjon
forpasientregnskap
en uforpliktende
demonstrasjon
nå!
 Brukervennlig
med autotakster
og enkel resending av
trygdeoppgjør
NB! System
X
er
100
%
på
Windows-plattform
og
utvikles
i
Embarcadero
Delphi,
som
er
et
av
de
mest
moderne
__'  Reisevaksine,
og smittevern demonstrasjon nå!
Kontakt
oss forhelsestasjon
en uforpliktende
utviklingsverktøyene i markedet, for å sikre deg som bruker et raskt, stabilt og sikkert journalsystem. Embarcadero
NB!
System
X er
100 til
%oss
på Windows-plattform
og og
utvikles
i Embarcadero
Delphi,
som av
er kritisk
et av programvare
de mest
moderne
Delphi
gir oss
tilgang
det
aller
sisteen
teknologi
benyttes
verden over
til utvikling
for
__'
Kontakt
for
uforpliktende
demonstrasjon
nå!
Kontakt
oss
foraven
uforpliktende
demonstrasjon
nå!
legekontor, sykehus, legevakt,
911-tjenester,
m.m. et raskt, stabilt og sikkert journalsystem. Embarcadero
utviklingsverktøyene
i markedet,
for å sikreambulanser
deg som bruker
System
X ertil100
på siste
Windows-plattform
ogbenyttes
utvikles iverden
Embarcadero
som
et avprogramvare
de mest moderne
Delphi NB!
gir oss
tilgang
det %aller
av teknologi og
over til Delphi,
utvikling
av er
kritisk
for
utviklingsverktøyene
i markedet,
for å ambulanser
sikre deg som
bruker et raskt, stabilt og sikkert journalsystem. Embarcadero
legekontor,
sykehus, legevakt,
911-tjenester,
m.m.
Delphi gir oss tilgang til det aller siste av teknologi og benyttes verden over til utvikling av kritisk programvare for
salg@systemx.no
www.systemx.no
legekontor, sykehus, legevakt, 911-tjenester, ambulanser m.m.

salg@systemx.no
salg@systemx.no
38

48 22 57 80

48 22 57 80
48 22 57 80

www.systemx.no
www.systemx.no

NYHETER/AKTUELT

Bente Haughom er øyelegenes nye leder

– Å engasjere seg,
gjør at man blir engasjert
– Jeg har så utrolig stor glede av Høstmøtet og det foreningen gjør for medlemmene og hadde selvsagt
lyst, men kall gjerne ledervervet en slags verneplikt , sier nyvalgt leder i Øyelegeforeningen. Hun
innrømmer at hun ikke var klar over hvor viktig foreningen var før hun begynte å gå på høstmøtene.
Tekst og foto: Lottelise Folge

– Det er viktig at Øyelegeforeningen engasjerer seg og har en mening om det som
vedkommer faget og opptar medlemmene, sier Bente Haughom.
Avtalespesialister og sykehusleger kan ha
ulike ståsteder, da er foreningsmøtene
viktige møteplasser for diskusjon , mener
hun. Haughom er avtalespesialist med
praksis i tjukkeste Oslo og etterfølger Hilde
Heger, som er overlege på øyeavdelingen
ved OUS.

Et godt øye til hverandre
Den nye lederen tror ikke det spiller noen
rolle om det er en avtalespesialist eller
sykehuslege som leder foreningen. – Styret
er en dyktig og engasjert gjeng med en fin
blanding, forteller øyespesialisten.
Øyelegeforeningen har bestemt seg for å
legge forholdene bedre til rette for å gjøre
det lettere for travle leger å engasjere seg.
I praksis betyr det endring og forbedring
av rutiner ved lagring av referater. Det er
tatt initiativ til å lage en styrehåndbok og
man har innsett at det kan være behov for
litt sekretærhjelp.

”

– Optikerforbundet må
også ta sin del av ansvaret
når det gjelder unødvendig
screening – ”villscreening”.

Vill screening
Øyespesialistene samarbeider stort sett
bra med optikerne mener Haughom, men
hun er klar på at Optikerforbundet også
må ta sin del av ansvaret når det gjelder
unødvendig screening – ”villscreening”.

Hun ønsker seg en erkjennelse fra forbundet om det å drive med såkalt villscreening
av netthinnen på friske folk helt uten tegn
til sykdom kan få konsekvenser. – Krav
til screening bør være kjent også blant
optikere, sier Haughom og viser til diskusjonen som pågår i skolemedisinen om
overdiagnostisering. – Noen av de mest
engstelige pasientene vi får er dem som
kommer fra optikerne som har sett ”noe”
og som er henvist til oss for vurdering.
Disse pasientene har liten forståelse for at
de må vente, de blir også ofte prioritert inn
fordi de går rundt og tror det er noe galt.

Kvalitet og videreutdanning
Et sentralt tema på alle høstmøtene hos
øyelegene er etterutdanning. Da er det
stappfullt på Soria Moria og engasjementet er upåklagelig. Haughom legger
ikke skjul på at det kan være uenighet og
motsetninger mellom sykehusleger og
avtalespesialister , men mener at nettopp
foreningsmøtene er et ypperlig sted for
diskusjoner, utveksling av kunnskap og
erfaringer.

Bente Haughom tror ikke det spiller noen rolle om det er en avtalespesialist eller sykehuslege som leder foreningen. – Styret er en dyktig og engasjert gjeng med en fin blanding, sier
øyespesialisten.
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–Jeg er Ahmed,
jeg er Fatima
Søndag 11.01 viste over en million mennesker i Paris sin avsky mot terroristenes
likvidering av 12 satiriske forkjempere for ytringsfriheten, den kanskje helligste
av alle friheter i et pluralistisk samfunn.
Av Jan Helge Solbakk, professor i medisinsk etikk, UiO

At de overlevende i Charlie Hebdos redaksjon maktet å svare på uhyrlighetene med
en utgave i satirens og TILGIVELSENS
tegn – og det i millionopplag - bare få
dager etter terroranslaget, viser nok en
gang at humoren og satiren ikke lar seg
drepe med øks. Men millionmarkeringen
i Paris og andre franske og europeiske
byer gir også grunn til kritisk ettertanke.
Hvorfor er det bare når kulturkristne
europeere drepes i religionens navn at
Europa marsjerer? Hvorfor markerer vi
ikke vår avsky i milliontall når de islamske

”

– Humoren og satiren lar seg ikke drepe
med øks.

terroristene dreper tusenvis av sine egne
i Pakistan, i Nigeria, i Syria eller andre
steder i verden? Til nå er antall muslimske
ofre etter islamistenes herjinger skyhøye i
forhold til kristenkulturelle eller jødiske
ofre. Hva tenker Ahmed og Fatima om våre
avskymarkeringer? De modigste valgte å
marsjere sammen med oss under parolen
’Je suis Charlie’, men de fleste holdt seg
hjemme. Et ekstremt fåtall sannsynligvis
fordi de sympatiserer med terroristene,

mange andre av redsel for represalier,
men de aller fleste kanskje fordi de tenker:
”Dette angår ikke oss”. Med andre ord: de
fleste muslimer reagerer akkurat som oss,
med likegyldighet når terroristene ikke
rammer deres egne.
Det brenner i islams hus, sier Muhammad
Usman Rana: ”Vanlige» muslimer må ta
tilbake sin religion, intensivere den teologiske og åndelige kampen, slå ned på
antivestlig hat og begrense unge muslimers tilgang til puritanske ekstremister”
(Aftenposten 14.01). Kanskje har han rett
i det, men jeg er i tvil om hans forslag til
botemiddel er godt nok. For det handler ikke om en brann vanlige muslimer
alene vil klare å slukke. Også vi naboer
må engasjere oss, og det på andre måter
enn bare å harselere og håne med det
som for alle muslimer er hellig eller la
bombene hagle over deres hjemland. For
hva er budskapet til alle disse når vi bare
marsjerer under parolen ”Je suis Charlie”.
Hvorfor tar vi ikke beina fatt når tusenvis
av vanlige muslimer massakreres av sine
egne, og marsjerer under parolen, ”Jeg er
Ahmed, jeg er Fatima”? Er dette bare et
uttrykk for likegyldighet, eller er det fordi
vi nok en gang tyr til mellomkrigstidens
stereotypisering og stigmatiserer en hel
folkegruppe og deres tro og tradisjoner?

”

Hvorfor er det bare
når kulturkristne
europeere drepes i
religionens navn at
Europa marsjerer?

Europa i dag preges av en dobbelt form
for antisemittisme, ikke bare mot Isaks
etterkommere, men også mot Ismaels
barn. Det er i Europas hus det brenner,
og den brannen vil fortsette å spre seg om
vi unnlater å solidarisere oss med Ahmed
og Fatima. Når hundrevis av unge muslimer er i stand til å slå en fredens ring
om synagogen i Oslo, så viser det med all
tydelighet at våre stereotypiske vrangforestillinger om Ismaels barn er i behov av
akutt realitetsorientering. Det er å håpe
at dette modige initiativ vil bli en vekker
for Ola og Kari, og kanskje til og med for
Per Sandberg.

Jan Helge Solbakk:
Professor i medisinsk etikk, er utdannet lege og teolog
og ansatt ved SME,
senter for medisinsk
etikk, UiO.
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HELSTEKT
LAMMELÅR
Helstekt lammelår med glasserte småløk, hvitløkstekte aspargesbønner
og kremet sennepsaus.
BENT STIANSEN

Glasserte småløk
1 kg småløk
3 ss smør
3 ss sukker
1 ts salt
Pepper
Skrell løkene. Kok de i lettsaltet vann i fem minutter til de er
møre. Avkjøl dem i iskaldt vann. Sil av vannet. Brun smør i en
stekepanne og tilsett sukker. La sukkeret smelte, brunes og
tilsett så småløk. Stek løken i fem minutter til den er gyllen.
Saltes og pepres. Legg løken i en ildfast form og varm den ved
200 grader i fem minutter ved servering.
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Forberedelse
Helstekt lammelår
1 lammelår ca 2,5 kg
5 fedd hvitløk
2 ss hakket timian
2 ss hakket rosmarin
2 ss salt
1 ts kvernet sort pepper
1 dl olivenolje
½ l vann
2 dl hvitvin
Skjær bort nøkkelbenet (hoftebenet) fra lammelåret. Det er
litt vanskelig og du trenger en stiv spiss utbeningskniv. Det
tynne kjøttstykket som er i enden av låret er mørbraden/
rumpsteken. Skjær av denne. Dette er et flott stykke kjøtt,
men siden det er mindre enn halvparten så tykt som resten av
låret så trenger det mye mindre steketid. Be gjerne slakteren
om å gjøre dette stykke arbeid, han skal kunne det!
Lag små snitt med en grønnsakskniv i lammekjøttet og fyll
hullene med skiver av hvitløk. Bland sammen hakket timian,
rosmarin, salt og sort pepper med olivenolje. Smør denne
blandingen på lammelåret og legg låret på et dypt stekebrett.
Stek i ovn ved 170 grader varmluft i 1 time og 15 minutter.
Kjernetemperatur skal være 62 grader for rosa lammestek. Den
siste halvtimen tilsettes hvitvin og vann i det dype stekebrettet.
Mørbraden trenger 20 minutters steking. Lammesjyen siles
og tas vare på.
Når steken er ferdig stekt tas den ut av ovnen. La den avkjøles i
ti minutter så stekeprosessen stopper, før den pakkes i al-folie,
så i et håndkle for å hvile i minste 30 minutter. Steken kan
holde seg lunken i opp til to timer. Når den skal serveres deles
lammelåret i 4 biter. Det oppdelte låret varmes i ovn ved 200
grader i 5 minutter rett for servering for så og skjæres i skiver.
Serveres med bakte poteter. Store vaskede poteter legges på et
tynt lag grovsalt. Bak de ved 180 grader i en og en halv time.
Snitt et kryss i potetene og fyll smør eller rømme i poteten.

Lammelåret kan prepareres en dag før. Det kan stekes
tre timer før og varmes ved servering. Løkene kan
skrelles en dag før og forvelles. De kan stekes tre timer
før og varmes i ovn i ildfast form. Aspargesbønnene
kan også forvelles en dag før og stekes tre timer før
for så og varmes i ovn ved servering. Sausen må lages
etter at steken er stekt for å få med kraften fra steken.

Kremet sennepsaus
Lammekraften fra stekingen ca 5 dl
2 ss Dijon sennep
1 beger creme fraiche
1 ss sitronsaft
1 ss sukker
Salt
Pepper
1 ts maisennastivelse
Kok opp den silte lammekraften fra stekingen. Tilsett alle ingrediensene. Kok opp og smak til med
salt, pepper, sitronsaft og sukker. Jevn sausen med
maisennastivelse utrørt i kaldt vann. Kjør sausen
med en stavmikser slik at den skal bli slett og fin.

VIN
Niepoort Dão Rótulo 2012
1965801
Pris: Kr. 135,Terningkast 6
Land/region: Portugal, Beiras,
Dão

Hvitløksstekte aspargesbønner
1 kg aspargesbønner
1 dl hakket sjalottløk
3 fedd hakket hvitløk
100 g smør
Salt
Pepper
Rens aspargesbønnene for topp og bunn. Forvell de i fem
minutter i masse fosskokende lettsaltet vann. Avkjøl dem
i mye iskaldt vann, gjerne med isbiter i. Dette for å bevare
grønnfargen best mulig. Sil av vannet. Fres hakket sjalottløk
og hvirløk i smør. Tilsett kokte aspargesbønner og varm dem
i smøret. Bønnene kan freses opp og legges i ildfast form for
så og varmes i 3 minutter i ovn ved 200 grader.

Niepoort anses for å være
blant verdens fremste portvinsprodusenter, men firmaet
har også en rekke spennende
hvitviner og rødviner i deres
portefølje. Denne rødvinen
er fra foretakets satsing i
Dão regionen. Fremstilt
av de lokale druene Jaen,
Alfrocheiro Preto og Touriga
Nacional. Dufter av bjørnebær, plomme, lakris, lær
og krydder. Fyldig vin med god syrlighet. Fast
avslutning. Anbefalt serveringstemperatur 14 til
16 grader. Ingen lagringsvin.
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STRAFFE(SYK)DOM
Sykdom føles alltid urettferdig. Den rammer blindt, og følgene på kort og lang sikt, kan være katastrofale.
Oppfatning og forståelse av sykdom, samt innsikt i deres årsaker, har variert gjennom tidene.
Tekst : Einar Berle

Dr. med. Einar Berle:
Spesialist i gynekologi
og utdannet innen arkeologi og kunsthistorie. Han
behersker 5 språk og har
jobbet innen både psykiatri, patologi, legevakt og
maritim medisin.

Opprinnelig var opphavet til ulike lidelser,
og behandlingen av disse, å søke i overjordiske sfærer; med guder og demoner som
viktige sykdomsfremkallende agens. Sykdom var straff i guddommelig regi. Vitenskapelige forklaringer på ulike epidemier,
deres etiologi og terapi, er først tilkommet
i nyere tid, hovedsakelig via kunnskap om
hygiene og mikrobiologi. Som følge herav
kan nu de fleste bakterielle infeksjoner
diagnostiseres og behandles. Men det et

Med pil og bue sender Olympens guder sykdomsfremkallende skyts på utpekte offer, i dette
tilfellet Trojanerkrigens greske fraksjon; giftige
piler fra Apollon som etiologisk forklaring på en
gudesendt epidemi.
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liten aksept for at man til tider, står maktesløse overfor enkelte sykdomstilstander.
I slike tilfelle vender man gjerne tilbake
til antikkens tanke om sykdom som straff,
og grupper, med interesse for biologisk
krigføring og befolkningskontroll, blir
de nye sykdomsfremkallere. Disse sprer
dødelige virusinfeksjoner som straffetiltak
overfor homofile eller barnerike familier;
sykdom anvendt for å desimere grupper
man har liten toleranse for, eller brukt
som ”prevensjonsmiddel”.

Himmelsk toxin
Homers epos ”Iliaden”, åpner med beretningen om Apollons trojanske prest Chryses og hans bestrebelser på å få sin datter
Chryseïs tilbake fra grekernes leir. Hun er
tatt i krigsbytte av hærføreren Agamemnon, som nekter å utlevere den fangede
dame. Faren ber derfor Apollon om hjelp,
og guden trer støttende og infeksiøst til.
Han sørger for Chryseïs´ frigjøring, samtidig som han sender en dødelig pestilens
over den greske hær, den første beretning om en sykdomsepidemi i vestens
litteratur. Etiologien er interessant, eftersom det i sykdommens sluttfase kastes
”urenheter” på havet, tiltak for å rengjøre
grekernes leir, noe som leder tanken hen
på dysenteri – en ikke ukjent farsott i militær kontekst. Men dette er ikke Homers
forklaring. I hans epos er sykdommen
ikke av infeksiøs natur, men forårsaket
av guddommelige makter. Med pil og bue
(toxon, jf latin - toxicum) sender Olympens guder sykdomsfremkallende skyts
på utpekte offer, i dette tilfellet Trojanerkrigens greske fraksjon; giftige piler fra
Apollon som etiologiske forklaring på en
gudesendt epidemi(fig 1). Behandlingen
av denne ”toxinfremkalte” sykdom, er
basert på ”like for like” prinsippet, eftersom det sykdomsfremkallende agens, i
dette tilfellet, Apollon og hans piler, også
kommer til anvendelse for å få slutt på

San Sebastian var opprinnelig soldat under keiser Diokletian, men ble, efter at han gikk over til
Kristendommen, forsøkt drept med piler , skyts
som teoretisk kunne tolkes som sykdomsfremkallende.

elendigheten. Sykdom motarbeides og
kureres dermed av sykdomsfremkalleren
selv, med en blidgjort Apollon som sørger
for helbredelse. I overført betydning er
dette homeopati, en behandlingsform
hvis lære, ”homoios” – lik/lignende ”pathos” bygger på antikk teori. Denne
går ut på at det agens som fremkaller en
sykdom, er det samme som kommer til
anvendelse i helbredelsesprosessen, : like
for like med andre ord. I antikken med
store doser apollonisk kraft, i homeopatien med ørsmå doser av den formodede
sykdomsfremkaller.

Sykdomsfremkallende
rollebytte
Antikkens dualistiske, medisinske prinsipp, med sykdoms - fremkallende og
- avvergende mekanismer forenet i en personifikasjon, fortsetter i Middelalderen,
med de greske, olympiske guder erstattet
av den nye Kristendommens himmelske
makter. Under middelalderens store pest,
Svartedauden, er det derfor ikke lenger
Apollon som med sine toksiske piler forårsaker sykdom, men Gud selv, sekundert
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av sin sønn (fig 2). Fra englebefolkede,
himmelske sfærer slynges pestpiler mot
uskyldige ofre; sykdom er igjen en guddommelig straff, denne gang i kristen
regi. I en religion, hvor syndsbegrepet er
sentralt, var det ikke vanskelig å finne en
syndefull, gudsbespottende adferd, som
i sin tur ble straffet med dødbringende
pestpiler. Disse rammet alle samfunnslag. Sykdom som forbrytelse og straff,
var dermed jevnt fordelt. I forsøk på å
unngå smitte eller søke helbredelse fra
pesten, anvendte ulike samfunnsklasser
de samme midler. Botsøvelser, selvpisking
og offergaver stod på syndsforlatelsesmenyen. Men henvendelse direkte til den
sykdomsspredende Gud og hans sønn,
viste seg, i det lange løp, lite effektivt og
det gudommelig styrte helsevesen ble
raskt overbelastet. Man utpekte derfor
nye hjelpere og mellommenn. Den første
og gjennom middelalderen mest anvendte
pesthelbreder, var San Sebastian. Han
hadde meget til felles med Apollon i sin
dobbeltfunksjon som sykdomsfremkaller
og helbreder, skjønt helgenens innsats
var på kurasjonssiden. San Sebastian var
opprinnelig soldat under keiser Diokletian, men ble, efter at han gikk over

San Sebastian er gjerne avbildet lettere
avkledd, med kroppen gjennomboret av piler.
Det gav et godt påskudd for å male halvnakne
menn, samtidig som helgenens pilepasjon, i
billedsproglig kontekst, kunne minne om Kristi
pasjon.

San Rochus er gjerne avbildet sammen med den brødbringende hunden og han viser gjerne frem
sine pestbyller. Slike byller sitter ofte i lysken, men dette var ikke en anatomisk region man gjerne
blottet til kirkelig lyst.

til Kristendommen, forsøkt drept med
piler skyts som teoretisk kunne tolkes som
sykdomsfremkallende. Han overlevde
pilemartyriet, som ble oppfattet som et
indirekte, symbolsk pestangrep. Det var
derfor nærliggende å tilbe eller ofre til
San Sebastian, i forsøk på selv å unngå
den sorte død. Igjen det homeopatiske
prinsipp, med ”like for like”: sykdom
avverget gjennom bønn til en som selv
hadde overlevd et angrep med ”pest”piler. I kunsten er dette et yndet motiv.
San Sebastian er gjerne avbildet lettere
avkledd, med kroppen gjennomboret av
piler. Det gav et godt påskudd for å male
halvnakne menn, samtidig som helgenens pilepasjon, i billedsproglig kontekst,
kunne minne om Kristi pasjon; Jesu død
og oppstandelse for våre synders skyld,
San Sebastians overlevelse og befrielse fra
noe som kunne tolkes som et straffende,
indirekte pestangrep. Ved henvendelse
og bønn til ham, kunne man be seg fri
fra pesten.
Men på sikt ble også denne homeopatiske
tilnærming av helbredelsesprosessen vel
teoretisk. Man måtte ha noe mer håndfast;

Som en som hadde overlevd et pestangrep
og dessuten helbredet syke, ble Rochus tidlig
helgenforklart, en verdig suppleant til San
Sebastian, som tross alt bare hadde vært
indirekte pestsyk.
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herr Rochus meldte sin ankomst. Han skal,
i følge legenden, ha levd på midten av 1300
tallet. Efter foreldrenes død, begav han
seg på pilegrimsferd til Roma hvor han
møtte pestsyke. Han kurerte flere av disse,
men ble selv syk og måtte flykte fra byen.
Han trakk seg tilbake, isolerte seg, et viktig
tiltak i forsøk på å unngå spredning av en
epidemi. Ved hans hvilested sprang det
opp en vannkilde. Han ble hjulpet av en
hund som gav ham brød, og slikket hans
sår, tiltak som førte til sykdomshelbredelse. Ved hjemkomsten til Montpelier ble
han dømt for spionasje og satt i fengsel,
hvor han døde. Som en som hadde overlevd et pestangrep og dessuten helbredet
syke, ble han tidlig helgenforklart, en verdig suppleant til San Sebastian, som tross
alt bare hadde vært indirekte pestsyk. San
Rochus er gjerne avbildet sammen med
den brødbringende hunden og han viser
gjerne frem sine pestbyller. Slike byller
sitter ofte i lysken, men dette var ikke en
anatomisk region man gjerne blottet til
kirkelig lyst. Så, for ikke å eksponere den
lett vovede inguinalregion, flyttet man
den byllende lymfeknute nedover på låret,
slik at San Rochus bare behøver å løfte litt
på sine gevanter, for å vise sine sår, der
de behendig er plassert langt nedenfor
regio inguinalis.

Som sykdomshelbredere fikk de to helgenene
St. Sebastian og St. Rochus stor betydning.
De ble sågar innlemmet i Venezias helseråd,
et foretak ledet av byens høye beskytter St.
Marcus, med de to pesthelgenene sekundert av
SS Cosmas og Damian, spesialister i kirurgi og
indremedisin, Et helgenstyrt helsevesen med
minimal bruk av personalresurser.
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På pesthelbredelsens vei, hadde man nu
to valg; den indirekte via St. Sebastian, den
direkte, via St. Rochus. Som sykdomshelbredere fikk de to helgenene stor betydning. De ble sågar innlemmet i Venezias
helseråd, et foretak ledet av byens høye
beskytter St. Marcus, med de to pesthelgenene sekundert av SS Cosmas og Damian,
spesialister i kirurgi og indremedisin, Et
helgenstyrt helsevesen med minimal bruk
av personalressurser.

Falske anklager
Cholera (av gresk chole = galle), er en lite
flatterende sykdom, her flømmer væske
fra både øvre og nedre kroppsåpninger.
Sykdommen, som stammet fra India, kom
til Europa i begynnelsen av det 19 årh.
Det gikk relativt kort tid før man skjønte
sammenhengen mellom forurenset vann
og sykdommens etiologi. Verdens første
epidemiolog John Snow i London, viste at
sykdommen spredte seg med forurenset
vann. I et genialt og enkelt forsøk stengte
han en vannpost i London, hvorefter diarrhoen fikk en brå forstoppelse. Selv om
man nu hadde svar på noe av sykdommens etiologi, ble det fortsatt fremsatt
teorier om at utenforstående, himmelske
makter var på diarrhoelig fremmarsj, igjen
sykdom som straff fra utenforstående
makter. Den nystiftede mormonkirken
i USA anså således diarrhoesykdommen
for å være sendt fra Gud, og tilstanden
passet svært godt som et sykdomsbetinget
forvarsel om Kristi annen gjenkomst, tidfestes til 1900. I mer jordisk kontekst trakk
man, som i Middelalderen, igjen frem de
stadig plagede jødene, ”brønnforgifterne”,
som sykdomsfremkallere.
Men det skulle bli verre. Med Spanskesyken ble en hel nasjon anklaget for å
være epidemiansvarlig. Denne influensalignende sykdom, som efter sigende tok
livet av 20 millioner mennesker, hadde
trolig sitt opphav i USA under den annen
verdenskrig, med soldatenes ”hin und
her “ som årsak til epidemiens spredning. Amerikansk presse, i likhet med flere
andre lands, var under krigen sensurert,
og epidemien ble derfor tiet i hjel. Spania
var derimot nøytral, uten pressesensur,
og rapporterte følgelig om en influensalignende epidemi. Katten var ute av den
iberiske sekk, og da de krigsinvolverte
først i efterkant berettet om epidemien,
var i mellomtiden en hel nasjon anklaget
for å ha forårsaket en fryktelig epidemi Spanskesyken.

Fra nasjonal til departemental skyld
Tanken på sykdom som straff er svært

Antonella da Messina

gammel, men lever allikevel videre i ny
kontekst. Nye sykdommer, nye skyldspørsmål. Med vår tids relativt gode
kunnskaper om ulike sykdommers årsak,
er det forbausende at enkelte samfunnsgrupper fortsatt holder fast ved straffog konspirasjonsteoriene. Himmelske
makter er stadig banen og straffer med
sykdommer, gjerne med en sexuell aura,
og himmelsk sykdomsetiologi erstattes av
politisk betingede sykdomsforklaringer.
Grupper og institusjoner, med fordømmende syn på visse samfunnslag, bidrar
med nye, fantasifulle sykdomsforklaringer. Således skulle AIDS være en straff
for homosexuell adferd: ”AIDS is not just
Gods punishment for homosexuals, it is
God´s punishment for the society that
tolerates homosexuals” (Jerry Falwell).
Ebolaviruset skulle være utviklet i et laboratorium, for så å bli plantet i Afrika av
amerikanske interessegrupper, hvis ønske
er å begrense befolkningstilveksten.
Vi vet i våre dager meget om sykdommers etiologi og behandling, men det er
fortsatt grupper som forfekter teorien
om sykdom som guddommelig straff, og
følgelig mener at helbredelse ved bønn
og offergaver til sykdomsfremkallende
makter, er skolemedisin langt overlegen.
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