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Regjeringens gavepakke?
I

ntroduksjonen av pakkeforløp i kreftbehandlingen er
blitt møtt med jubel og entusiasme – ikke bare blant
pasienter og pårørende, men først og fremst fra det medisinske fagmiljøet selv. I departementet innkasseres det
politisk gevinst og tillitserklæringer fra nær og fjern. Generalsekretær i Kreftforeningen roser politikerne og kaller
dette en gavepakke til kreftpasientene - i form av raskere
diagnoser og kortere ventetider.

–O

g hvorfor gjør vi dette? – spurte Bent Høie retorisk på et høringsmøte om pakkeforløpet for et
halvt år siden: Jo - alle kan vi forestille oss hvordan det
sliter å få mistanke om at noe er alvorlig galt med helsen.
Man blir satt ut, blir redd og usikker – føler uro og frykt
for fremtiden. Livet er på vent -mange opplever at de blir
kasteballer i et system – noen blir til og med litt vekk i
systemet underveis. Det som svikter er kommunikasjon
og oppfølging.

D

et er skapt en enorm forventning både blant helsepersonell, men selvsagt særlig blant dem som blir
rammet. En forventning som er godt begrunnet: - Summen
av politisk vilje til å tenke nytt og entusiasme i fagmiljøet
har gjort at dette blir innført med stor gjennomføringskraft.
Igjen i følge Høie.

S

å langt forventningene. 1. mai ble pakkeforløpet for
gynekologisk kreft introdusert. Med nesten makabert
sammenfall ble et nært familiemedlem noen dager senere
diagnostisert med en antatt ovarial cancer. Pasienten
er et usedvanlig ressurssterkt menneske og før hun var
hjemme fra sykehuset hadde hun tatt flere telefonsamtaler og googlet seg frem til både prognoser, behov for
rask behandling og ikke minst hvilke forventninger hun
kunne ha til rask behandling. Lokalsykehuset fulgte opp
med MR – som langt i fra ga grunn til større optimisme.
I praksis var hun ferdig utredet og klar for behandling på
Radiumhospitalet etter få dager – omtrent etter skjemaet.
Spesialister jeg snakket med sa at dette var en prioritert
pasientgruppe og at hun sikkert ble tatt inn i løpet av to
uker. Men hva skjer?

E

tter tre uker innkalles hun til Radiumhospitalet. Pasienten hadde selvsagt forventinger til at hun på dette
tidspunkt nærmest skulle bli operert umiddelbart, men alt
som i praksis meddeles henne er å bli tildelt en time etter

en uke - for biopsi. Det antydes operasjon etter nye fire
uker. Radiumhospitalet har ikke kapasitet. Pasienten møtes
med skuldertrekk og henvisninger til at ”kreftpakkene”
ikke ble fulgt opp med verken økonomi eller nye stillinger.

J

eg forteller denne historien ikke for å bidra til de utal-

lige vitnesbyrd fra pasienter i den norske helsekøen.
Jeg forteller den fordi jeg nå opplever på nært hold det
landets helseminister har beskrevet så vel. Jeg opplever en
pasient som har fått ”livet på vent”. Jeg opplever hennes
forverrede psykiske tilstand og hennes fortvilelse. Jeg ser
redselen i øynene til hennes barn og mann.

O

g jeg opplever at alt dette er blitt forsterket fordi landets regjering har gitt henne et løfte som den ikke kan
holde. Under juletreet lå det en pakke med pasientens
navn. Den er blitt tatt fra henne før engang hun fikk lov til
å ta på den. For et par år siden ville kanskje en ventetid på
to måneder vært mulig å forholde seg til. Men nå har de
politiske basunstøtene fra Helse-Norge gitt henne grunn
til å forvente mer.

B

ent Høies løfter er i seg selv i ferd med å gjøre henne
verre. Og dette skjer mens landets største krefthospital
ikke ofrer løftebruddene en tanke. Ingen pressemeldinger
er sendt ut om at det er umulig å oppfylle regjeringens
løfter, ingen helsebyråkrat ”som legger seg flat”, ingen
stortingskomité som innkaller til høring. Jeg – og familien
for øvrig – sitter ganske maktesløse og ser på at direktorater
og departementer utreder og lover på vegne av et miljø av
leger, sykepleiere og administrasjon – uten at noe skjer.

Lottelise Folge
Ansvarlig redaktør
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Kjære
PSL-medlem!

Program for
PSLs administrasjonskurs
og årsmøte 2015

H

vis du bare en gang i din karriere som
medlem i PSL skal delta på Adminstrasjonskurset , så bør det bli i år! Og forhåpentlig
gir det så mye mersmak at det ikke blir første
og siste gang vi ser deg på møtet.
På årets kurs vil det være brennaktuelle saker
som blir belyst og debattert.
Kort sagt er hele ordningen vår i spill. Rammeavtalen skal reforhandles i løpet av perioden
september til november, og det har kommet
forslag om gjennomgripende endringer i våre
avtaler.
Sentrale spørsmål som finansieringsordning,
tidsavgrensning av hjemlene, overdragelse av
praksis, tildelingsprinsipper, senior-juniorordning, permisjon- og vikarrettigheter, sosiale rettigheter ved fravær og under sykdom er
noen av sakene som vil være på dagsorden.
Temaene vil bli belyst gjennom innlegg i plenum, paneldiskusjon med sentrale aktører
og bli tatt opp til debatt i PSLs time og Gruppevise møter. Du bør være med på dette, og
sette ditt preg på debatten. Slik kan du bidra
til å utforme både framtidens avtalepraksis
og dine egne rammevilkår.
Det har foregått en dialogprosess i over ett
år. Den har vært konstruktiv. Men det er i
høst, i etterkant av Adminstrasjonskurset,
at resultatene skal fremforhandles. Mulighetsrommet til å påvirke er der nå og jeg vil
oppfordre alle til å benytte sjansen til å få
innsikt og å bli hørt!
I tillegg til disse hyperaktuelle helsepolitiske
sakene er det et spennende program som er
spesielt rettet mot den praktiske hverdagen vi
møter som næringsdrivende leger, herunder
jus for leger og takstbruk.
På Årsmøtet skal det også velges nytt styre. Så
min oppfordring er klar; benytt sjansen til å
bruke din medbestemmelsesrett.
Ser deg på Bristol i august!

Torsdag 27. august 2015:
12.00-13.30 Lunsj og registrering
13.30-13.45 Åpning ved PSLs leder
13.45 -14.30 En ny vår for avtalepraksis?
Innledning ved Steinar Marthinsen, viseadministrerende
direktør i Helse Sør-Øst RHF.
Innledning ved Lars Duvaland, direktør i Legeforeningen.
14.30-14.55 Framtidens avtalepraksis - panel-/plenumsdebatt
14.55-15.10

Kaffepause

15.10-15.55

«Total make over». Brukererfaringer ved Atle Røvig

15.55-17.00 	Medisinsk uforklarte plager og symptomer (MUPS) ved 		
	Aase Aamland
		
18.30-20.00 Omvisning i Ekebergparken med forfriskning
20.00

Fredag 28. august:
08.30-10.30 Jus for leger ved jurist og lege Gudleik Leir
10.30-11.00

Pause

11.00-12.00

Jus for leger fortsetter

12.00-13.30 Lunsj
13.30-15.00	Gruppevise møter
15.00-15.30 Pause
15.30-17.00

PSLs time

17.00-18.00

Årsmøtet

20.00:

Årsmøtebankett på Bristol

Lørdag 29. august
0900-1100

Sverre Dølvik
Leder
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Velkomstmiddag (på Ekebergrestauranten)

Takstbruk, dokumentasjon og kontroll ved seniorrådgiver
Torill Nydal i HELFO og forhandlingsøkonom
Pål Alm-Kruse i Legeforeningen.
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En spennende
høst
for avtalespesialistene

Legeforeningens Landsstyremøtet ble
arrangert i Trondheim i slutten av mai.
Hege Gjessing ble takket av etter 4 år som
president. Hun har vært en dyktig leder
for Lege-foreningen, og har frontet legenes interesser på en elegant, veltalende
og overbevisende måte på en rekke ulike
arenaer.
Som PSL-leder har jeg satt stor pris på
samarbeidet med Hege, ikke minst i dialogprosessen med staten om avtalespesialistordningen, og i tariffoppgjørene,
der hun har markert seg som en meget
skarpskodd forhandler. Vel blåst Hege!
Det blir spennende å se hvilken vei du
velger videre. Valg-mulighetene burde
være mange.
Jeg ser nå frem til å samarbeide med Marit
Hermansen som ble valgt til ny president.
Hun har alle forutsetninger for å bli en
fullverdig etterfølger til Hege. Så lykke til
i presidentvervet, Marit.
Synnøve Bratlie har gjort en meget god
jobb for PSL i Sentralstyret de siste tre
årene, men hun gir seg nå. Tusen takk for
stor innsats, Synnøve.
Som Synnøves etterfølger hadde PSL lansert Karin Stang Volden som vår kandidat
til Sentralsty-ret, og argumenterte som
best vi kunne for å få henne valgt.
Men PSL´s delegasjon på Landsstyremøtet
er liten, og avhengig av støtte fra flere av
de store foreningene for å få valgt inn en
representant. Det lyktes dessverre ikke
å mobilisere nok stemmer til oss denne
gangen. PSL og AF er de foreningene som
representerer næringsdrivende legers
interesser. Begge foreningene burde der-

for også være representert i Sentralstyret.
I den helsepolitiske debatten med helseminister Høie var temaet «Pasientens
helsetjeneste - reto-rikk eller realitet». Mye
av diskusjonen dreide seg om primærhelsemeldingen. Men vi fikk også rettet
oppmerksomheten mot dialogprosessen
om avtalespesialistordningen , og endel av
de grunnleggende forutsetninger som må
oppfylles for at ordningen skal bli en sentral faktor i «pasi-entens helsetjeneste»
Forrige nummer av Legekunsten omtalte
sluttdokumentet fra dialogprosessen med
staten om avta-lespesialistordningen, og
våre vurderinger av hvordan vi ser på dette
dokumentet.
Vi mener at sluttdokumentet gir oss et
godt utgangspunkt for de konkrete forhandlingene som skal føres til høsten.
Dette vil bli et av hovedtemaene på Administrasjonskurset til PSL i august. Jeg viser
til invitasjon og program i denne utgaven
av Legekunsten, og vil oppfordre dere til
å melde dere på. Det vil være den siste
muligheten for medlemmene til å påvirke
hva vi tar med oss inn i forhandlingene.
Det er sendt ut e-post med invitasjon og
lenke for påmelding via quest-back til alle
medlemmene.
Årets normaltarifforhandlinger startet
med forhandlinger om den økonomiske
rammen 3.juni. Sta-ten har lagt frem et
tilbud på 1,0 prosent . Samtidig krever
man tilbake 125 millioner, hvorav 100
millioner som følge av en påstått effektiviseringsgevinst på grunn av innføring av
betalingsautoma-ter, og 25 millioner på

grunn av et høyere uttak fra normaltariffen
av avtalespesialistene enn avtalt i forrige
oppgjør. I praksis vil det si at tilbudet per
3. juni representerer et nulloppgjør. Dette
er selv-sagt ikke akseptabelt, og det ligger
an til krevende forhandlinger. Meruttaket
for avtalespesialiste-nes del er i sin helhet
på grunn av økning i antall nye pasienter og dermed økt frekvens av hen-visningstakstene. Dette er helt i tråd med
hva regjeringen ønsker, nemlig at flere
pasienter og un-dersøkelser skal utføres i
avtalepraksis. Når staten nå krever penger
tilbake etter at vi har gjort nettopp det
den helsepolitiske ledelsen ønsker, kan
det være grunn til å spørre etter den røde
trå-den i politikken. Helsemyndighetene
ønsker en utvikling som nødvendigvis vil
koste noe penger, mens finansmyndighetene ønsker å trekke inn midlene.
«Pasientens helsetjeneste- retorikk eller
realitet», ser fortsatt ut til å være et åpent
spørsmål.
Argumentet om effektiviseringsgevinst
på 100 millioner kroner som følge av innføring av betalings-automater er også
uforståelig, og blir selvsagt avvist.
Forhandlingene fortsetter for fullt de neste
to ukene, skal etter planen være fullført
den 17. juni.

Sverre Dølvik
PSL-leder
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Sykt sunn…

Tror de spiser
med helseministeren på laget
– Vi har fått en ny karakter –
normopaten, sier psykiater
Finn Skårderud. Han mener
det er slående at det han
karakteriserer som det store
omlandet rundt anoreksien
som kroppsmisnøye , sykelige
kroppspraksiser og bekymring –
er blitt merkbart større. Og han
ønsker seg fleksible hjemler til
små, men effektive prosjekter i
avtalepraksis med et mål om å
redusere 7 års behandling til 4
dager.

Tekst og foto: Lottelise Folge

– Før i tiden slanket man seg for å være
tynn og pen – så ble hard og veltrent moten.
Nå er hysteriet oppstått rundt sunnhet –
sunnheten blir sykelig og det dukker opp
nye dilemmaer – som at personen har
problemer med å innse at hun lider. De
tror de spiser med helseministeren på
laget , sier Skårderud og mener det er en
stor utfordring når et fokus på sunnhet blir
til det motsatte, – ikke minst fordi det får
konsekvenser for terapeutiske allianser,
sykdomsinnsikt og hvordan omgivelsene
oppfatter dem. Man tror man er i det store
sunnhetsprosjektet, mens man reelt sett
er behandlingstrengende, forklarer han.
– Hvordan kommer du i kontakt med
denne pasientgruppen – de oppsøker deg
jo ikke? Nei, det er foreldre og andre pårørende som oppsøker oss, svarer psykiateren og etterlyser noen gode beskrivelser av
samfunnsmessige fenomener som dette.

Sykt sunn – entusiastisk
pessimist
Og han vil ha navn på dem – som sykt
sunn, et uttrykk han beskriver som en
presis og paradoksal beskrivelse av
fenomenet.
– Vårt samfunn er stint av paradokser

6

– Lav terskel og høy kompetanse er kjerneverdier, sier Finn Skårderud om prosjektet
Villa Sult på Frogner i Oslo.

NYHETER/AKTUELT

– det sunne blir sykt og folk vil bli unike
og individuelle ved å ligne på rosabloggeren. Skårderud mener at mye av den
psykiatriske sykeligheten som har vært i
en slags periferi av det normale plutselig
befinner seg i sentrum av normaliteten
– deler av normaliteten har blitt patologisk – vi har fått en ny karakter som er
normopaten – den som er sykelig normal.
– Dette begynner å bli komplisert? Ja, sier
Skårderud, – dette er vanskelig å ta tak i,
men jeg har lært meg formuleringen å
være entusiastisk pessimist. I den forstand
at jeg nok ikke er så lykkelig over hvordan
vi voksne er rollemodeller for barna våre
når det gjelder normer rundt kropp og
sunnhet.

Mest på vondt
Hva er den største forandringen i
behandlingen av spiseforstyrrelser siden
du startet?
– Jeg tenker på godt og vondt, men kanskje
mest på vondt at jeg ikke tenker så veldig
annerledes om dette nå enn før, svarer
Skårderud. – Jeg møter dem som har strevd
i mange år, gjerne fra 12-årsalderen og
som i en alder av 25 år er blitt kronikere.
Skårderud mener at de til tider har
undervurdert hvor dypt problemene sitter
hos noen mennesker og betydningen
av å følge dem over tid. – Det handler

”

Jeg har hatt
kontorer i det
offentlige som
er så utrivelige
at det er umulig
å bli frisk.

ikke bare om korrigering av ernæring,
vekststatus og somatikk , men også om å
jobbe med personlige temaer , langvarig
psykoterapeutisk arbeid både individuelt
og med familien.

Terapeutene vegrer seg
– Det som er spesielt med spiseforstyrrelser er at de fremdeles har et tvetydig rykte
i helsevesenet, sier Skårderud.
Da han begynte i helsevesenet, manglet
han ikke pasienter. En av årsakene var at
kollegene helst ville slippe å ha noe med
dem å gjøre. Det er en gruppe som BUPer
og DPSer og andre behandlingssteder
rundt i landet faktisk vegrer seg mot,
mener psykiateren.
– En del helsearbeidere strever med å
forstå kompleksiteten og har lette forklaringer som at spiseforstyrrelser er et
forsøk på å få oppmerksomhet – og jeg
tror de blir frustrerte fordi de strever med
å få kontakt, mener Skårderud. For mange
av disse pasientene er mer opptatt av
tarmlydene sine enn de er av terapeuten.
– Veldig mange flere kan og vet mer, men
holdningene og interessen er lokal, mener
psykiateren som har jobbet med spiseforstyrrelser i 30 år og fremdeles er like
levende opptatt av faget og pasientene.

”Drug of choice”
Behandlingsforskningen sier at man kan
hjelpe rundt halvparten ut av diagnose
mens den andre halvparten fremdeles
strever med en eller annen form for spiseforstyrrelse eller en annen psykiatrisk
diagnose. Skårderuds og forskningens
klare ”drug of choice” er psykoterapi. En
rekke forskjellige tilnærminger er effektive
– som psykodynamisk terapi, kognitiv
terapi – og systemisk familieterapi.
Finn Skårderud er også familieterapeut
og som han uttrykker det ” hviler han
seg på vitenskapen i den forstand at når
pasientene er under 18 år skal familien
alltid være med”. Han har møtt familiene til nesten alle pasientene han har
behandlet og mener at familiemøtene
i voksenpsykiatrien er underbrukt og at
man romantiserer litt for mye rommet
med to stoler og taushetsplikt. Han ønsker
å åpne rommene og involvere flere .
– Det nyeste innen forskningen tyder på
at det er enda mer effektivt at flere familier
også kan møte hverandre , sier Skårderud
og mener at fler-familiearbeid kan utgjøre
en støtte for de involverte.
Spiseforstyrrelser kan være smertefulle
og ikke sjelden er det andre i familien
som lider mer enn den som har lidelsen,

F i n n S k å r d er u d
1982- ferdig utdannet
medisiner ved universitetet i
Oslo,spesialisering på Ullevål,
Gaustad og Statens senter for
barn og ungdomspsykiatri
1998- første delhjemmel i
psykiatri (20 %).
2000- hjemmel økt til 80 %.
2005- Professor II i helseog sosialfag,
Høgskolen i Lillehammer.
2007- Overlege med oppgaver
innen forskning og psykoterapi,
bistilling 40 prosent ved Kompetansesenteret ved Regionalavdeling for spiseforstyrrelser,
helseregion Sør og Øst (RASP),
Oslo universitetssykehus.
2007- Godkjent medisinsk doktorgrad, Det medisinsk fakultet,
Universitetet i Oslo.
2012- Professor II ved Institutt
for spesialpedagogikk,
Universitetet i Oslo.
Skårderud har markert seg
ikke bare som psykiater med
spiseforstyrrelser som spesialområde, men også som forsker
med en stor vitenskapelig
produksjon bak seg. Han har
blant mye annet også skrevet
en rekke bøker, filmkritikker,
bokanmeldelser og kronikker .

7

forklarer Skårderud. Mange velfungerende familier mister troen på seg selv.
Derfor er det viktig å hjelpe familier til å
få mer tro på seg selv og slappe av litt. Det
er det mange som gjør når de har etablert
kontakt med en behandler som ser dem.

Lav terskel
– høy kompetanse
Og nettopp å se pasientene og deres
familier er noe av ideen bak Villa Sult. Noe
av misjonen deres er at det skal være lett
å komme inn døren . Hver onsdag er det
gratis lunsj og hvem som helst kan komme
og spørre om ting uten at det koster noe.
Da kommer besteforeldre, arbeidsgivere
og venninner og personene det gjelder.
En koselig gammel villa i vakre, men ikke
bortgjemte omgivelser der ideen er at alle
skal føle seg velkomne og der mantraet er
lav terskel og høy kompetanse. – Selv har
jeg hatt lokaler i det offentlige helsevesenet som er så utrivelige at det er umulig
å bli frisk. Her føler jeg at det sitter mye
omtanke i veggene og jeg liker å si at det
er mye etikk i estetikk, sier psykiateren.

V i l l a S u lt
Stiftelsen Institutt for spiseforstyrrelser ble etablert som
ideell stiftelse av Pål Georg
Gundersen og Finn Skårderud i
2014.
Organisasjonen er en videreføring av psykiater Finn Skårderuds foretak Institutt for
spiseforstyrrelser, etablert i
1997. Det nye instituttet er en
rammeorganisasjon for flere
virksomheter: behandling,
forskning, undervisning og
utdannelse. Utover dette har
stiftelsen en eksplisitt ambisjon
om å være i dialog med miljøer
for kunst og kulturformidling.
Stiftelsen skal også å være en
del av den offentlige debatten
om spiseforstyrrelser og beslektede temaer.
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Ønsker seg flere
og fleksible hjemler
Lavere terskler og erfarne
behandlere gjør at vi kan snu
noen vanskelige saker raskere.
– La meg tegne et bilde, sier psykiater
Finn Skårderud : En 14 år gammel jente
får anoreksi og får hjelp på BUP- men
ikke nok. Så blir hun 18 år og sendes til
et DPS og får hjelp, men det er ikke godt
nok. Tilstanden forverrer seg og hun får et
spesialtilbud og her møter hun en ekspert
– kanskje etter 7 år .
– I Villa Sult er målet at pasienten og
familien kan møte denne eksperten med
en gang. Og noen ganger kan det da
kanskje bli slik at 3-5 sesjoner bidrar til
at man får familien på et riktigere spor,
sier Skårderud.
– Hvis en forelder ringer og sier at datteren
på 14 år har gått ned 7 kilo i løpet av
våren, får de beskjed om å komme ”på
mandag”. Det kan være snakk om en akutt
livskrise og en familie som kanskje har
mistet fatningen, forklarer psykiateren.
Det er ikke alle som kan snues så raskt,
men en tidlig intervensjon kan bidra til
at behandlerne klarer å dreie pasienten
i riktig retning. Skårderud mener at det
offentlige helsevesenet er for rigid når
det gjelder disse tersklene . – Hvis jeg
hadde vært helseminister hadde jeg tenkt
langt mer rundt prosjekt organisering for
lavterskeltilbud som skoler, helsestasjoner, Røde Kors –møteplasser der det er

mennesker- og ikke bare henvisninger
til 2 og 3 linjetjenesten.

Myk opp tildeling
av hjemler!
Skårderud ønsker seg en oppmykning
rundt tildelingen av hjemler. Han mener
det er god offentlig helsepolitikk å gi flere
hjemler til et prosjekt som Villa Sult fordi
det er en liten , effektiv og motivert gjeng
. Han er opptatt av en god dynamikk i
helsetilbudet og samarbeidet mellom
helsevesenet i og utenfor sykehus og
mener at
små enheter som Villa Sult kan være
en liten entusiastisk maskin , som han
beskriver det – et lite lokomotiv som kan
inspirere noen til å følge etter . – Vi er
fleksible og kan snu oss på dagen. Vi kan
lage nytt behandlingsprogram i morgen
. På en åpen kveld foreslo en far å lage
en foreldre skole - og det gjorde vi,
forteller han. Det er fantastisk å ha den
fleksibiliteten, men kanskje er det slik
at noe av bremsen ligger hos Psykolog–
og Legeforeningen som er opptatt av
ansiennitetsprinsipper, undrer Skårderud.
– Vi kommer aldri til å ha kø- vi har laget
en modell der kolleger og allierte i det
offentlige helsevesenet stiller opp en dag
i uken eller på ettermiddagen.
Vi er trygge på at dette skal skinne om
noen år, avslutter direktør og gründer av
Villa Sult Finn Skårderud.
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Svarer ikke på spørsmålene
Legekunsten tok kontakt med
HOD for å be Helseministeren
svare på følgende spørsmål om
fleksible hjemler:
• Er mer fleksibel tildeling av hjemler
(på noen områder) noe Høie vil kunne
vurdere?
• Tror helseministeren at Psykolog -og
Legeforeningen vil stritte i mot en slik
ordning?
• Kunne man tenke seg en « Hjemmelpott»
der man tildelte spesielt vellykkede «
private prosjekter” hjemler, eventuelt
for en begrenset periode?

Dette er svaret fra HOD:
Med bakgrunn i regjeringserklæringen ble
det i 2014 gjennomført en dialogprosess
om
avtalespesialistordningen mellom Helseog omsorgsdepartementet, Den norske
legeforening, Norsk Psykologforening og
de regionale helseforetakene.
Vi har nå i år flere oppfølgingsprosesser
og prosjekter på området; Rammeavtalene
blir reforhandlet, der det blant annet
skal fokuseres på samarbeidet mellom
avtalespesialistene og sykehusene til beste
for pasientene. Videre arbeides vi med et
forsøksprosjekt der avtalespesialistene
skal vurdere og tildele pasientrettigheter.
Dette kan de ikke per i dag. Det foregår
også et forsøksprosjekt knyttet til utdanning av legespesialister i avtalepraksis.
Departementet, Legeforeningen og de
regionale helseforetakene er enige om
å diskutere videre eventuelle endringer
i avtalelegenes inntektssystem, med
sikte på å komme frem til en god håndtering av kostnadskrevende prosedyrer i
inntektssystemet.

Det er vanskelig å finne svar på noen av Legekunstens spørsmål i svaret fra Høie.
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Trondheim:
LANDSSTYREMØTE I LEGEFORENINGEN 2015

Tredje kvinnelige
president på rad
Tekst og foto: Lottelise Folge

Marit Hermansen ble valgt til ny
president i Den norske legeforening 28. mai. Og deltagerne på
Landsstyremøte i Trondheim
ønsket henne velkommen som
president til stående applaus .
Dermed blir allmennlegen Hermansen
den tredje kvinnelige presidenten på rad
etter Hege Gjessing og Torunn Janbu. Hermansen er ansett som en meget dyktig ,
kunnskapsrik og erfaren leder som har
vært tillitsvalgt siden hun startet sin legekarriere. Dette, kombinert med en tidlig
lansering av hennes kandidatur kan, i
følge flere kilder, være en viktig årsak til at
Hermansen ikke fikk noen motkandidat.
I sin takketale takket Hermansen for alle
som hadde ”klappet henne inn” og glemte
ikke å takke hjemmefronten, som nok må
se langt etter henne de neste to årene (i
første omgang).

Jon Helle (psykiater) og leder i Overlegeforeningen, ble gjenvalgt som visepresident.
Han takket for tilliten, uttrykte beundring
for Hermansen, at han var glad for hennes
lange erfaring og bekreftet at det kom til å
bli en travel tid fremover.
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Alle gode ting er tre? Allmennlegen Marit Hermansen ble valgt til ny president for de neste
to årene som tredje kvinne på rad.
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Opphetet
diskusjon
om Primærhelsemeldingen

Karin Stang Volden (t.v) hadde kanskje håpet på et navneskilt der det sto
sentralstyremedlem, men ble ikke valgt inn som PSLs representant etter
psykiater Synnøve Bratlie. PSL leder Sverre Dølvik jobbet for å få inn Stang
Volden (lungespesialist) som har lang fartstid i PSL´s sentrale organer. Hun
har sittet flere perioder i PSL´s styre, og er styremedlem i Hordaland Legeforening, Hun sitter også i Samarbeidsutvalget mellom PSL og Helse Vest
RHF og var aktiv i arbeidsgruppen som utarbeidet Legeforeningens dokument
om Legers videre- og etterutdanning. Dølvik beskriver sin kandidat som en
skarp analytiker, med sterke og velbegrunnede meninger, og mente hun
ville være en meget god etterfølger til Synnøve Bratlie (t.h) i sentralstyret.

Leder i Allmennlegeforeningen Kari Sollien ble
gjenvalgt til sentralstyret og tar nå sin fjerde og
siste runde. Gjenvalgt ble
også Christian Grimsgaard
(nestleder i Overlegeforeningen). Nye medlemmer
er: Christer Mjåset (YLF),
Anja Fog Heen(YLF)Cecilie
Alfsen (Den norske patologforening),FaMe, Kjartan
Olofsson(Allmennlegeforeningen) og Ole Johan
Bakke (Leger i samfunnsmedisinsk arbeid). Varamedlemmer er Torstein
Schrøder-Aasen (YLF),
Rasmus Bakken (Norsk
medisinstudentforening)
og Anne Karin Rime (Overlegeforeningen).

Bent Høie måtte tåle kritikk fra avtroppende president Hege Gjessing da hun innledet til debatt;
Primærhelsemeldingen – realitet eller retorikk? Og
hun var ikke alene om kritikken.

Det var høy temperatur under
debatten med Bent Høie om
Primærhelsemeldingen da han kom
til legenes Landsstyremøte i
Trondheim. 57 delegater meldte seg
på talerlisten – og alle slapp til.
Avtroppende president Hege Gjessing var ikke
nådig i sin kritikk av meldingen da hun innledet
til debatt med helseministeren, samtidig som
hun forsikret forsamlingen om at Bent Høie
var vant til at hun sa hva hun mente . Gjessing
var blant annet kritisk til at man begynte med
gradvis innføring av fritt behandlingsvalg i rus og
psykiatri. Hun mener at ordningen passer best
for avklarte tilstander og at den vil favorisere
de ressurssterke. Et annet argument har vært at
kortere ventetid hos de private først fremst betyr
hjelp til dem med enkle og forutsigbare lidelser.
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LANDSSTYREMØTE I LEGEFORENINGEN 2015

Sier han vil ha
Legeforeningen
med på laget
Mantraet må være at –Ingen beslutninger
om meg tas uten meg- mente Høie, og sa
at dette gir gode resultater av behandlingen. Det har vi god forskning som viser og
det er god medisin, sa han og understreket
at han verken har skjøvet Legeforeningen,
Sykepleierforbundet eller andre vekk fra
bordet, som han uttrykte det. Han avviste
kritikken også om valg av rus og psykiatri
som ”første mann” ut i fritt behandlingsvalg.
Helseministeren sa også at han ønsker
seg ikke bare flere hender i primærhelsetjenesten , men også kloke hoder og at
han ville stille krav om spesialisering hos
allmennlegene.
Han håpet at han fikk legene med på
laget når de skulle inn i den vanskelige
diskusjonen om akutt kirurgi i spesialisthelsetjenesten forbindelse med Nasjonal
sykehusplan.

”

Hvis noen prøver å selge
inn den ordningen vi
har i dag – ja, da selger
de inn stagnasjon og 		
tilbakegang.

til anbefalingene fra Legeforeningen . –
Og ikke minst er jeg veldig interessert i å
lytte til hva det er som må på plass for å
sikre kvalitet for pasienten i den modellen
dere velger og hva som skal til for at dette
skal være en spennende arbeidsplass for
unge mennesker. Men hvis noen prøver
å selge inn den ordningen vi har i dag – ja
da selger de inn stagnasjon og tilbakegang,
sa Høie.

En forutsigbar fremtid
Dølvik mente avtalespesialistene måtte ha
trygghet både for langsiktige investeringer i lokaler, ansettelser av personale og
utstyr . – Dette er en forutsetning for at de
politiske slagordene skal kunne omsettes
i praksis så vi sammen kan være med på å
skape pasientens helsetjeneste, sa Dølvik.
Han avsluttet med å fortelle Høie at nå
var ”ovarennet preppa “og at han håpet
at Høie ville sørge for oppdriften.
– Publikum liker lange og gode svev med
pene nedslag, smilte Dølvik – og avsluttet
med at pasientene ønsker seg leger og
helsepersonell som trives i jobben, som
har langsiktige perspektiver , og leverer
varige og gode helsetjenester.

Bent Høie

Vil lytte
Helseministeren forsikret at hans plan
ikke var en sentralisering av sykehustilbudet – men en mellomting Han åpnet for
en konstruktiv debatt om akutt- tilbudet
på sykehus og sa at ingen modell er uten
ulemper. Høie forsikret at han ville lytte
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”

Det er like farlig å være
ensom som å røyke ti
sigaretter om dagen.
Bent Høie

Det manglet ikke på hissige innlegg mot
Primærmeldingen- men Høie som alltid like
lugn, og ønsket legene velkommen med på
laget. Her på vei ned fra scenen etter å ha
kommentert noen av de 57 innleggene som
ble holdt fra talerstolen.

– Dette året har gått med til en dialogprosess mellom Legeforeningen og HOD om
avtalespesialistenes rolle. Vi har kommet
frem til et godt grunnlag , men det vanskeligste gjenstår; nemlig å omsette retorikken
til praktisk virkelighet, sa PSL-leder Sverre
Dølvik da han gikk på talerstolen.
– Hvis avtalepraksis virkelig skal videreutvikles til en sentral grunnpilar i «pasientens
helsetjeneste» er forutsigbarhet i avtalehjemlene et grunnleggende prinsipp, sa
Dølvik og det betyr at å innføre tidsavgrensede hjemler på 5-10 år, ikke er rett vei å gå.
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Prim æ rhelsemeldingen

169 sider med bare ord

– Jeg er redd for at denne
Primærhelsemeldingen i
virkeligheten betyr en styrt
avvikling av fastlegeordningen.
Fastlege i Skien , Gisle Roksund uttrykte
bekymring for at Helseministeren gjennom meldingen kunne være grundig lurt
av skribenter i departementet som allerede i forrige runde ønsket å torpedere
fastlegeordningen . Han gikk langt i å
mene at det ikke fantes noen ambisjoner
for legetjenesten i kommunene, at Bent
Høie hadde lovet (også fra talerstolen) å
bygge opp tjenesten rundt fastlegene og
styrke fastlegeordningen, uten at det var
nevnt noe sted i meldingen. Han mente
også at det var en overhengende fare for
at det ble lagt opp til en form for fragmentering av tilbudene i kommunen som
han mente ville føre til merarbeid – dobbeltarbeid og ansvarspulverisering . – Ved
å bygge egne profesjonsstyrte siloer så er
vi ikke bare like langt men verre ute, sa en
meget engasjert fastlege.
Som en av de legene som har engasjert
seg sterkt i overdiagnostiseringsproblematikken kritiserte han også at Stortingsmeldingen ikke inneholdt et ord om overdiagnostikk og overbehandling. – Og så
lenge mantraet er tidligere, - hurtigere og
fortere, risikerer vi å få enda mer av det i
kommunene, tordnet Roksund.

Oversolgt psykologene
– Kommunepsykologene er naturligvis
hjertelig velkomne i kommunene, men de
har oversolgt sin egen betydning og når
presidenten i Psykologforeningen sier at
de vil forebygge psykisk lidelse ved tidligere intervensjon ved lette og moderate
plager , så er det ikke bare forførende
retorikk, men det er hult og det mangler
fundament i forskningen, sa Roksund og
mente at det var som å tro at man kan
forebygge hjernekreft ved å behandle
hodepine bedre.

Gisle Roksund – fastlege i Skien og styremedlem i Telemark Legeforening kom med
kraftig kritikk av primærhelsemeldingen.

Kjetil Hognestad Karlsen holdt en flammende
innlegg om Pasientens helsevesen, – realitet
eller retorikk? Gjengitt i sin helhet under.

Hvis pasienten fikk bestemmeville belegget på medisinsk avdeling vært
over 100 prosent?

Hvis pasienten fikk bestemmeville man valgt sosionom
framfor psykiater i poliklinikken?

Hvis pasienten fikk bestemmeville akuttfunksjonen av god kvalitet på
nærsykehuset bli lagt ned?

Hvis pasienten fikk bestemmeville man velge billigste
behandlingsalternativ for brystkreft?

Hvis pasienten fikk bestemmeville legen bruke bare 43 prosent av
arbeidstiden på pasienten?

Hvis pasienten fikk bestemmeville man lage sykehus der byråkratene
sendte regninger til hverandre, der alt
hadde en pris, der ventelistene ble kalt
ordrereserver og biomasse?

Hvis pasienten fikk bestemmeville det vært negativ realvekst
i somatikk fra 2004 til i dag?
Hvis pasienten fikk bestemmeville det vært negativ realvekst
i psykiatrien fra 2004 til i dag?
Hvis pasienten fikk bestemmeville det vært stagnasjon
i antall nye fastleger?
Hvis pasienten fikk bestemmeville et av verdens rikeste land
ha et av OECD områdets laveste
BNP andel til helse?

Hvis pasienten fikk bestemmeville man doblet aktiviteten
ved å telle det samme to ganger?
Hvis pasienten fikk bestemmeville man bli koloskopert av
sykepleier på jobbglidningspilot?
Hvis pasienten fikk bestemmeville man bli prioritert etter kvalitetsjusterte leveår?
Antakelig er svaret på alle disse spørsmålene ja. Hvis ikke er pasientens helsevesen
tom retorikk.
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LANDSSTYREMØTE I LEGEFORENINGEN 2015
J o h n O ` Keefe
I 1971 oppdaget den britisk-amerikanske forskeren John O`Keefe
at hippocampus-celler har aktivitet som korrelerer med vår egen
posisjon i rommet, fortalte Edvard Moser.
Mosers forskning dreier seg om å finne ut hvor og hvordan
plasscellesignalene oppstår.
Moserekteparet har funnet at hjernen har et universelt anvendbart kart for å plotte inn vår posisjon i rommet. Kartet består av
spesialiserte celletyper som samarbeider i kompliserte nettverk i entorhinal cortex, et hjernebark-område med utstrakte
forbindelser til hippocampus. I 2005 oppdaget ekteparet Moser
gitterceller. Det er celler som er selektivt aktive på steder med
regulær avstand. De aktive stedene danner et sekskantet gittermønster. Gittermønsteret definerer avstand så vel som retning.
Nobelprisvinneren Edvard Moser var
årets gave til Landsstyret.
Det var en starstruck forsamling som tok
imot Nobelprisvinneren på møtets andre
dag. En blid og avslappet, om enn travel
forsker, forsikret forsamlingen om at det
ikke var ofte han ble gitt bort som gave.

Leder av Sør-Trøndelag Marte Walstad
og hennes medarbeidere fikk mye ros for
godt gjennomført arrangement
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Are Brean er ansatt som ny redaktør i Tidsskriftet etter Charlotte Haug. Her er han på
vei opp for å fortelle om sine tanker og planer for den videre utviklingen av Tidsskriftet.
– Det er blant annet viktig å synliggjøre Legeforeningen som en faglig premissleverandør , sa Brean.
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Juridisk direktør i Legeforeningen anne Kjersti Befring

Det er ingen tvil om at det
er et maratonløp å lede
legenes Landsstyremøte.
Med streng disiplin og mye
humør landet fra v. generalsekretær Geir Riise, Anne
Mathilde Hanstad og Bjørn
Martin Aasen fjellstøtt og før
tiden fredag ettermiddag.
Hanstad ledet i år sitt 6
landsstyremøte og Aasen
sitt 23.

Vil bli doktor

Bruk av genetisk informasjon i og utenfor helsetjenesten er temaet for anne
Kjersti Befrings doktorgrad.
TEKST oG FoTo: LoTTELISE FoLGE

Hun har fått permisjon i to år fra jobben som direktør for

juristen og nevner DNA og voldtektsforbrytere, farskapssaker og

avdelingen Jus og arbeidsliv i Legeforeningen for å jobbe med

tegning av forsikring som eksempler. Hun har en viss skepsis til

avhandlingen.

eksempelvis forsikringsselskapenes innsyn i journaler og legger ikke

– Det som er interessant med genetisk informasjon er at man nå
med en enkel blodprøve kan få ekstremt mye informasjon om blant
annet arvelige disposisjoner, sier Befring. Hun ønsker å se på dette fra
pasientens side ;om man som pasient blant annet får mer informasjon
enn det man trenger og ønsker å få. Det er også interessant å se på
hvem som har tilgang til opplysningene i helsetjenesten når man nå
får felles journalsystem og mange krav på utlevering., og hvordan
helsetjenesten kan nyttiggjøre seg denne informasjonen til ny
kunnskap som kommer felleskapet til gode, sier hun.
MaNGe OM ”BeINet”
Helseopplysninger har også har en verdi utenfor helsevesenet og
det er stadig flere som ønsker tilgang til slik informasjon, fremholder

skjul på at hun har sett eksempler på saker der helseopplysninger er
blitt regelrett misbrukt i pasientens disfavør.
Nyvalgt leder i Østfold Legeforening Jens
Et motivert PSLLind-Larsen stilte spørsmål om Moser
styre på landsmøter
i sinmellom
forskning
hadde
noe forskjell
– Nå
når viDølvik
skal få en felles journal
fastlegene
og sett
sykehusene
fra h.
Sverre
på blinde og seende mus. – Det er et
Arild
Tandberg,
blir det store spørsmålet hva man gjør med all informasjonen, mener
godt poeng, svarte Moser, for spørsmålet
Kathe Aase, RayBefring.Mortensen
er i hvilken grad det er nødvendig med
mond
sanseinformasjon for å oppdatere gitterog Marit Sæbø (tidcellene. Gittercellene i seg selv trenger
ligere
styremedlem).
ute aV taKt Med teKNOLOGIeN
ingen visuell input. Han fortalte at de gjort
Dette handler om taushetsplikt-forsøk
utvikling
av teknologi
og legerollen.
i totalt
mørke og
deretter gradvis
innført lys,
– men
det går helt
Og om personvern – pasientens mulighet
til å styre
informasjonen
omfint, sa
Moser - gittermønster får du uansett , og
seg selv. Befring mener at det ligger
store
utfordringer
og
venter
med
grunnen er at det som primært forteller
tanke på personvernet fordi lovverket
ikkehvor
klarerdette
å holde
medfall
deni veldig
hjernen
er (itritt
hvert
stor grad), er feedback fra musklene som
teknologiske utviklingen.
går gjennom hjernestammen og opp.
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Avtalepraksis i Tromsø

– Har ikke bruk for
sykepleiere og sekretærer
Jeg har 6 medisinstudenter som jobber på skift og dekker de fleste oppgavene, sier indremedisiner
Dag Malm. Fem to- og tre-års studenter i turnus – og en løsarbeider
Tekst og foto: Lottelise Folge

facebookside holder studentene kontakt
med hverandre, og seg i mellom tar de
ansvaret for at turnusen blir dekket. Den
består i cirka 20 % på hver og kan veksle
mellom dagtid, ettermiddag, kveld og
noen ganger lørdag. – Studentene hører,
ser og absorberer mye mer enn de tror
og ikke før de er ferdige her, skjønner de
hvor mye de har lært, sier Dag Malm. Han
var førsteamanuensis da han jobbet på
universitetssykehuset i Tromsø (UNN)
og har aldri klart å legge undervisningslysten – og kanskje følelsen av plikt til å
videreformidle sin kunnskap og erfaring,
på hylla.
Han var lei av de fleste sidene ved det
offentlige helsevesenet etter tre tiår på
sykehus og ønsket å skape sitt eget «univers». I det universet ønsket han ikke å
bruke sykepleiere. – Dem blir man ikke
kvitt vet du, spøker Malm. Studentene
er her i et par år og så kommer det nye
koster. – Er det billigere med studenter?
Malm innrømmer at sykepleiere nok
er dyrere, men at det overhodet ikke er
motivet for å ansette studenter.

Aha-opplevelse
Dag Malm er strålende fornøyd med sine håndplukkede studenthjelpere.

De siste syv årene har han vært avtalespesialist på sitt eget senter TIS (Tromsø
Indremedisinske Spesialistsenter) etter
tretti år på sykehus. Han er strålende
fornøyd med sine håndplukkede studenthjelpere og mener læretiden hos
ham er med på å få dem høyt opp på
listen blant ønskede turnuskandidater.
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Skjønner alt – senere
Fra dag 1. i avtalepraksis har han brukt
studenter og har ikke angret en dag i de
årene han har holdt på. Men leger, pasienter og studenter skal også administreres,
og valget falt på en dyktig og kompetent
kontorleder som holder i trådene og styrer det hele med fast hånd - fra mandag til
torsdag. Gjennom godt samarbeid og en

En av studentene kommer inn i rommet, hun har akkurat startet gastroforelesninger og forteller sin mentor om hvor
lekende lett det gikk i forhold til andre
fagfelt der hun ikke hadde forkunnskaper
gjennom praksis.
– Det første de får hos meg når de kommer er en liten gul notatbok, sier Malm,
der skal de notere alt– fra Sjøgrens til
Fitz-Hugh-Curtis-syndrom. Studentene
får se svært mye, og jeg utfordrer dem
hele tiden. Enten det gjelder diabetes,
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hjertesvikt eller hjertefeil og hører jeg
noe, får de naturligvis lytte. I dag hadde
jeg en pasient med en palpabel kul de fikk
kjenne på- men de har også fått kjenne
på prostata og assisterer naturligvis på
coloskopier, sier spesialisten.

Lytting er viktig
– Du har vært et forbilde for mange studenter i mange år nå. Det forplikter. Hvor
god er du til å kommunisere? – Jeg mener
faktisk at det er vanskelig å ha regler for
kommunikasjon rett og slett fordi pasientene er så forskjellige, svarer Malm. – Det
som er viktig er å høre hva pasienten har
å si uten at de nødvendigvis sier det. Jeg
finner fort ut om det er et eller flere problemer det dreier seg om. Ordets valør,
hva ting egentlig betyr – det er så viktig.
Min første jobb var på Røst, forteller han
og minnes en av sine konsultasjoner,
der pasienten kom tilbake til kontroll
og Malm spurte om han var blitt bedre.
– Æ e ikkje værre, – han dro på det, ler
Malm som ble skuffet over at han ikke
var blitt bedre – men jeg skjønte først i
ettertid at det han sa, betød at han var
blitt mye bedre. Nordlendingene har
også egne navn som kan karakterisere
mange ulike symptomer og jeg tenker
noen ganger at utenlandske kolleger
som kommer hit, virkelig har en språklig
utfordring, sier den tidligere professoren.

Hands on
Noe av det viktigste studentene gjør her,
er å lære seg å forholde seg til pasienter
og være «hands on» – bokstavelig talt– ta
på dem, understreker Malm. Han bruker
ikke sedering ved de ulike scopiene og
mener at årsaken til at han ikke trenger
det, er måten han bearbeider pasientene
før, under og etter scopien. Ved konsultasjon har han regnet ut at han bryter
inn i pasientens historie etter cirka 90
sekunder, sier han litt spøkefullt. Noen
ganger kan pasientene ha usedvanlig
mye på hjertet og Malm mener nok at
det kan være på sin plass med litt styring
av noen pasienthistorier. Han holder seg
likevel langt over det som er gjennomsnittet for en legekonsultasjon. En undersøkelse utført for noen år siden, viste at
gjennomsnittet for avbrytelse fra legen
var etter 18 sekunder.

Uro etter tre uker
– I morgen, lørdag, er vi nødt til å holde
åpent, sier Malm plutselig. Det er fredag
ettermiddag og jeg og overhører avtalene
han gjør for morgendagen med studentene sine. – Det begynner å nærme seg tre
ukers ventetid og da kjenner han en viss
uro, sier han. I hans verden er ventetid
over tre uker ikke akseptabelt og noe han
jobber bevisst for å unngå.

Markus Heiskanen, medisinstudent på
2 året. Denne dagen er hans første dag
på jobben og hele dagen har gått med til
opplæring. Han fikk tips om jobben fra en
medstudent som mente at jobben ga svært
nyttig erfaring . Lærerikt, hadde han hørt
– Og dessuten er Malm glad i å «quizze»
studentene, forteller han og da er man nødt
til å lære – man kan ikke sitte der og ikke
kunne svare for seg, smiler Heiskanen.

Dag Ma l m
• Dr med. Dag Malm Medisinsk
embetseksamen ved universitetet i Göttingen, Tyskland 1977.
• Spesialist i indremedisin 1985

går mye tid med til lesing. Martinsen fikk
greie på jobben gjennom jungeltelegrafen
og sier at det beste med jobben er pasientmøtene. Hun opplever arbeidet som
assistent som svært relevant for studiene.
– Selv om vi utfører oppgaver som andre
grupper kunne gjøre like bra som vask
og logistikk – har vi øyne og ører med oss
hele tiden, sier hun.

• Spesialist i Fordøyelsessykdommer i 1990
• Disputerte for den medisinske
doktorgraden i 1995
• Malm utfører koronarutredninger, generelle indremedisinske
utredninger, gastroskopi,
colonoskopi og ultralyd.

Mye å l ære

Sandra Martinsen, medisinstudent
på 3. året. Hun har jobbet i 2 år hos Dag
Malm og jobber turnus - 1 dag i uken.
Det synes hun er akkurat passe, for det

– Hver gang det er noe «sjefen» mener vi
bør vite om, klarerer han det med pasienten og lar oss få undersøke - se og lytte. På
denne måten får vi med mange pasienter
og mange forskjellige problemstillinger
særlig dem som har sammenheng med
gastroenterologi. På en dag som i dag kan
det være opp til 14 pasienter, forteller Martinsen. Viktig er jo også at vi kan lytte til
Malms konsultasjoner- da er det alltid
klarert med pasienten, forsikrer hun. Hun
har nettopp begynt med gastrokurset på
studiet og synes det utrolig mye lettere å
forstå enn da hun hadde hjerte– og nyresykdommer.

Storbyen lokker
Nå synger hun på siste verset i Malms
praksis. Til høsten er det nye utfordringer som står for døren. Da reiser hun til
Stockholm som del av et utvekslingsprogram og skal ha gyn/obs på Karolinska .
Andre populære land/kontinenter studentene kan velge å søke seg til er Afrika
og Australia. Da er de heldige borte fra
september til desember og tar eksamen
ved sine respektive studiesteder. – Det
virker ganske tøft, men jeg gleder meg,
ler Martinsen og belager seg på et svensk
semester med 50-timers uke.
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Kommunepsykologer

virker de?

– Ordningen med kommunepsykolog viser seg å være vellykket, men er fremdeles en rolle under utvikling ,
sier spesialrådgiver i Psykologforeningen. Nå skal ordningen lovfestes, men ikke før i 2020!
Tekst og foto: Lottelise Folge

– I begynnelsen var vi litt bekymret for at
kommunene ikke ville klare å gjøre stillingen som kommunepsykolog attraktiv nok for kvalifiserte søkere, forteller
spesialrådgiver Anette Clausen i Psykologforeningen, hun jobber spesielt med
kommunepsykolog-ordningen.
– For hvilke erfarne psykologer er det som
satser på et tre-årig engasjement uten
rimelige forsikringer om at stillingen
vil bli fast? spør hun. Clausen er tilbake
i 2009 da ordningen med kommunepsykolog kom i stand. – Men bekymringene Psykologforeningen hadde er
til en viss grad gjort til skamme. En helt
fersk undersøkelse utført av foreningen
viser at over 80% av dem som svarte på
undersøkelsen har fått fast ansettelse.

ikke grunnløse, men antallet kvalifiserte psykologer (psykologspesialister)
øker stadig. Tall fra 2013 viser at det var
ansatt 293 psykologer i kommunale
tiltak i psykisk helsearbeid. Av disse
er antall psykologer og psykologspesialister rettet mot voksne brukere 57
årsverk. Økningen i antallet psykologspesialister og psykologer fra 2011 til
2013 var på 7,5 prosent. Tall fra samme
undersøkelse viser at antall psykologer

og psykologspesialister rettet mot barn
og unge er 236 årsverk (S. Osborg Ose
og R. T. Slettebak, Sintef 2015). Tallene
viser at nesten 30 prosent av kommunepsykologene er psykologspesialister og
over halvparten (54 %) i spesialisering.

En stor oppgave
En annen stor utfordring er å klare å
avgrense oppgaven i forhold til kapasiteten, forteller Anette Clausen, hun

Utvikling i riktig retning
Bekymringen for at uerfarne psykologer skulle dominere søkerlistene er

”

	
Gjennom å lovfeste
plikten til å ha psykologkompetanse, sikrer
regjeringen en minstestandard for kommunenes
kompetanse på psykisk
helse- og rusfeltet, og gir
kommunene et viktig
redskap for å heve
kvaliteten, styrke det
forebyggende arbeidet og
bedre samhandling med
spesialisthelsetjenesten.
Primærhelsemeldingen, mai 2015
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Anette Clausen understreker at psykologene ikke kommer noen vei uten å samarbeide med
andre yrkesgrupper.

NYHETER/AKTUELT

har bakgrunn som statsviter og har lang
erfaring i arbeidet med reformer innen
psykisk helse, blant annet fra Helse og
omsorgsdepartementet. – I en del kommuner vet de ikke helt vet hva de skal
bruke psykologen til, arbeidsbetingelsene er uavklarte og du kan i prinsippet
jobbe døgnet rundt, og bare rekke over
liten del av feltet, sier hun. Psykologen
møter dermed en uklar og udefinert
rolle og en stor befolkning med mange
behov. Dette gjelder mange kommuner
som ikke har hatt psykolog før, forteller
Clausen. Hun understreker samtidig at
mange kommuner har sterke miljøer
og stort engasjement for psykisk helse
generelt. – Da trer man inn i et faglig
fellesskap med både leger, sykepleiere
og ergoterapeuter. Kanskje også BUP og
et DPS som er opptatt av samarbeid og
faglig utvikling.

Må ikke finne opp kruttet
på nytt
Psykologforeningen har lenge ønsket
seg en veileder for rollen som kommunepsykolog – utarbeidet av helsedirektoratet. – Det er riktignok satt opp noen
mål i tilskuddet til kommunen og noen
kommuner har en forestilling om hva
de vil ha, sier Clausen - men det er de
færreste. Det positive er at overraskende
mange liker å definere og utvikle rollen
sin, å oppdage nye samarbeidspartnere og finne ut hvordan de best kan
bruke kompetansen sin i den nye rollen.
Clausen forteller også at overraskende
mange – og det gjelder både erfarne og
uerfarne, veldig fort ser behovet for mer
forebyggede arbeid i lokalmiljøene. – Det
går igjen hos mange som kontakter oss,
sier hun: Vi må forebygge mer - komme
enda tidligere til. Likevel vil en veileder
bidra til at ikke alle trenger å finne opp
kruttet på nytt hele tiden, smiler Clausen og legger til at en veileder også vil
være til hjelp og gi en mye tydeligere
føring for universitetene som utvikler
utdannelsen.

Øker presset på DPSene
Blant oppgavene som er skissert for kommunepsykologene er at de skal ta seg av
lette til moderate psykiske problemer hos
befolkningen og at forbyggende arbeid
skal være en stor del av jobben. En del
psykiatere Legekunsten har snakket
med, mener at manglende erfaring hos
mange av kommunepsykologene har
ført til at de har blitt storleverandører
til DPSene istedenfor det som var målet
– en avlastning. — Har dette vært et

tema i Psykologforeningen?– Det er et
tankekors, innrømmer Clausen. Det er
lagt vekt på dannelse av faglige nettverk
for kommunepsykologene og her har vi
fanget opp mange ulike problemstillinger, men denne er ny for meg, sier hun. –
Betyr det at den ikke finnes.?– Svaret kan
ligge i definisjonen av lavterskelrollen.
Det handler om at man skal rette tilbudet
først og fremst mot personer med lette og
moderate psykiske problemer– og resten
skal henvises til DPS. Hvis ordningen
resulterer i at det kommer pasienter med
lettere psykiske problemer til et DPS – da
er det et problem, mener Clausen.

”

	
D et er langt igjen før
psykologdekningen
i kommunene er
tilstrekkelig til å
møte behovet. Derfor
tar regjeringen sikte
på at lovplikten om
psykologkompetanse
skal tre i kraft først i
2020. I mellomtiden vil
regjeringen etablere et
forutsigbart, øremerket
tilskudd til kommuner
som rekrutterer flere
psykologer enn i dag.
Primærhelsemeldingen, mai 2015

Fastlegen for de voksne?
– Hva betyr lokalisering for et tverrfaglig
samarbeid?
Når det gjelder barn og unge er fastlegene
mindre aktuelle som samarbeidspartner
sammenlignet med andre faggrupper,
men det stiller seg selvfølgelig annerledes når det gjelder voksne. Ofte ser vi
at i organiseringen av tilbudene i kommunen er fastlegen på den ene siden og
PP-tjenesten, barnevern og helsesøster
på den andre. De er ofte ikke samlokalisert. – Dette er en strukturell utfordring,
mener Clausen. Psykologforeningen
har gitt innspill til primærhelsemeldingen om tverrfaglige tjenester og hvor
viktig det er med såkalte familiehus for
barn og unge.

Utfordringer i kø
I en kommune med 20000 innbyggere
er det vanskelig for en psykolog alene
å yte individuell hjelp til befolkningen,

derfor er det ikke uvanlig at det jobbes
mer på systemnivå. I praksis kan dette
bety undervisning og veiledning av ulike
yrkesgrupper som jobber med barn og
unge. – De kommunepsykologene som
får til en kombinasjon, vil gjennom individuell behandling kunne finne indikasjoner på spesielle problemer som kan
være felles for flere. Mobbing kan være
et eksempel på dette hvis flere fra samme
skole søker hjelp. Da er det mulig for psykologen å intervenere på systemnivå med
undervisning og veiledning av ledere og
lærere, mener Anette Clausen.

En psykolog for hver 3.
fastlege
Psykologforeningen jobber ut i fra en
tanke om at en psykolog for hver 3.fastlege kan dekke behovet i en kommune.
Skal psykologene ta over all psykisk helsehjelp i kommunene?
– Nei, slik er det selvsagt ikke, har
du et annet inntrykk må det være en
yrkesskade, ler Clausen, og understreker
at psykologene selvfølgelig er en del av
et større felt og kommer ingen vei uten
å samarbeide med andre yrkesgrupper.
Spesialrådgiveren minner om at Kommunehelseloven har presisert at kommunen har ansvaret for utredning og
behandling av psykiske lidelser - det
er eksplisitt og det var det ikke før, sier
Clausen. Det er viktig, for gjennom opptrappingsplanen for psykisk helse frem
til 2008 fikk kommunen tilskudd og alle
gjorde «noe». Det er nok fremdeles en
kultur der kommunene mener de ikke
skal behandle psykiske lidelser – at det
hører hjemme i spesialisthelsetjenesten.
– Dette er en kultur som må endres. Men
det er som et stort tankskip – det tar tid
og snu, avslutter Anette Clausen.

President i Psykologforeningen
Tor Levin Hofgaard er naturligvis svært fornøyd med Primærhelsemeldingen og skriver i sin
blogg :
– Med primærhelsemeldingen
viser regjeringen at den vil noe
på det psykiske helsefeltet.
Festtaleformuleringer om
«helhetlige helsetjenester» får
med dette et håndfast uttrykk.
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HØIE VIL FORMALISERE MØTENE:

SYKEHUSENE

på OFFENSIVEN
Det er mange årsaker til samarbeidet mellom sykehusene og avtalespesialistene er svært varierende
– geografi – kjennskap – vennskap – kjemi og tidspress. Noen steder har samarbeidet mellom enkelte
avdelinger og avtalespesialistene pågått i årevis. Andre steder er invitasjon til fagmøte med avtalespesialistene tatt kun på bakgrunn av og ønske om et tettere samarbeid- slik de gjorde på Lovisenberg tidligere i
år da over 30 avtalespesialister stilte til fagmøte med 9 innledere.

13 år siden sist
Tekst og foto: Lottelise Folge

Overlege på ØNH-avdelingen
Hanne Berdal, tar riktignok
forbehold, men tror at det er
så lenge som 13 år siden det
fant sted et faglig møte mellom
avtalespesialister og legene på
ØNH-avdelingen på Lovisenberg diakonale sykehus.
Derfor mente hun det var på høy tid å ta et
initiativ og med god støtte fra klinikksjef
Dag Vasli, inviterte de avtalespesialistene
i Helse Sør- Øst til et to timer langt fagmøte etterfulgt av en gjennomgang av
Lovisenbergs historie- med muligheter
for å besøke sykehusets eget museum
og påfølgende middag. Berdal forklarer
manglende møtevirksomhet blant annet
fordi virksomheten på Lovisenberg ikke
er helt som eksempelvis i Drammen. –
Men vi tilhører jo det samme fagmiljøet,
smiler hun.

Ønsker vurdering
av spesialist
Berdal ønsker bedre rutiner på en rekke
områder, og var særlig opptatt av henvis-
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ningene sykehuset mottar. Hun ønsker seg
henvisninger fra avtalespesialister som
hun mener har mer kunnskap og bedre
forutsetninger for å skrive en henvisning
som skal ligge til grunn for elektiv kirurgi
på Lovisenberg.
Søvnproblematikken er blant områdene
hun nevner der henvisningene fra fastlege
er svært generelle, og noen ganger bare
på et par linjer. – Gjennom ønh-spesialistene ville vi få en bedre seleksjon, mener
Berdal.

Effektivt men faglig
Sykehuset er ikke bare på jakt etter bedre
samarbeidsmodeller eksternt. De jobber
kontinuerlig med kvalitetsarbeid og for
å finne nye modeller for mer effektivt
ressursbruk. For eksempel når det gjelder søvnproblematikk, er det sykepleiere
som har tatt over deler av utredningen ,
forteller Berdal og legger til at fysioterapeutene har tatt over alle kontroller av
protesekirurgien.
Hun er opptatt av arbeidsmiljøet og mener
det er helt grunnleggende at de ansatte
har det moro på jobb. - Folk skal trives
sammen og utvikle seg faglig. Akkurat nå
har avdelingen fått to doktorgrader innen
hørsel og søvn og begge kandidatene er
nå inne i Postdoc-programmer, forteller
Berdal.

Ønh-spesialist Hanne Berdal ønsker seg
bedre rutiner , særlig når det gjelder henvisninger til ØNH-avdelingen.

”

	
Gjennom henvisninger
fra avtalespesialistene
ville vi få en bedre
seleksjon.
Overlege Berdal
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– Operasjonsstuen er
førsteprioritet
– Vi må finne en god balanse
på hvordan vi kan samarbeide
bedre. Utnytte kunnskapen og
ressursene hos oss og hos dere
maksimalt, sa klinikksjef Lars
Vasli da han ønsket avtalespesialistene velkommen til fagmøte.
– Et viktig mål med dette møtet er å se på
hvordan vi kan jobbe sammen til beste
for pasientene og jeg tror vi har mye å
hente ved å få en bedre dialog . Vi har
mye kompetanse som jeg ønsker å utnytte
maksimalt, men det er også mye vi ikke har
kompetanse på og ting vi gjør som vi ikke
behøver å gjøre hos oss. Der dere er bedre
rustet, sa Vasli og mener at et par møter
i året er en god og realistisk begynnelse.
Øvelse gjør mester
Han mente at sykehusets store fortrinn er
at de har gode operatører og understreket
at virksomheten på operasjonsstuen for
ham, er førsteprioritet og dernest kommer
poliklinikken.

– Når dere henviser pasienter
med heshetsproblematikk- er
det spesielt viktig å skrive i
henvisningen hvorvidt pasienten røyker. Gjør de ikke det
– er sjansen for at tilstanden
er malign mye mindre, opplyste Jens-Øivind Loven i sitt
innlegg om ”Laryngologiske
utfordringer”.

Vasli sa at skal man bli en god kirurg,
må man operere mye og han var ikke tilhenger av å drive operativ virksomhet der
man bare får gjort det samme inngrepet
en gang i blant.
– Vi er landets største- ja, norgesmester
i proteser, hofte, kne og skuldre, sa Vasli
og vi har også stort volum på operasjoner
innen nese– og bihulekirurgi. Noen hevder sågar at vi er størst i Norden, smilte
klinikksjefen fra talerstolen og sa at dette
hadde vært en bevisst strategi de siste
årene – ikke å være gode på alt, men på
noen områder. Vi er et eksempel på at det
går an å drive et lokalsykehus med akutt
medisin, anestesi og røntgen, men uten
akutt kirurgi – kun elektivt, sa han.
– Vi er opptatt av å utnytte tilgjengelige
ressurser best mulig og her kommer dere
inn. mitt mål er at kirurgene skal operere
mest mulig og så har vi en del pasienter
som må på poliklinikken- men vi behøver
eksempelvis ikke ta alle etterkontrollene,
mente han.

— At flest mulig skal ha snakket med operatøren før inngrepet er et av kvalitetsmålene for Lovisenbergkirurgene, forteller Lars
Vasli. Andelen pasienter som har hatt en
pre-operativ konsultasjon hos operatøren,
følges opp som en del av sykehusets kvalitetsarbeid.

Olav Haugeto snakket i sitt innlegg om
Kvalitetskontroll ved ØNH-kirurgi og de
nye prioriteringskriteriene og mente
at prioriteringsarbeidet kan styrkes
gjennom nye, oppdaterte og tydeligere
kriterier.
Han bemerket at kravet som nå stilles
til forsvarlighet virker som et forsvar
for et minstekrav og er på ingen måte
garanti for en god behandling. Man
kan gi mye dårlig behandling og likevel
tilfredsstille kravene til forsvarlighet ,
mente Haugeto.
Han hevdet også (som et postulat)
på slutten av innlegget at hvis man
følger et begrenset antall av de viktigste symptomene hos pasientene kan
man få en god indikator på effekten av
behandlingen. Haugeto konkluderte
med at behovet for kontinuerlig kvalitetskontroll uten tvil er tilstede.
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Overlege Rolf Haye
snakket om utfordringer i forbindelse
spørreskjema for
pasienter med nesetetthet både pre- og
postoperativt. Han
fortalte at pasientene måtte svare på
spørsmål om grad
av tetthet to ganger
pre-operativt med cirka 4 ukers mellomrom, på den måten kunne man danne seg
en noenlunde realistisk bilde av tilstanden
deres før operasjonen. Han fortalte at på
dagen, pre-operativt, lå gjennomsnittet for
tetthet på 6,2, mens på natten var det mye
verre på 7,4 .Han undersøkte 75 pasienter
postoperativt og svarprosenten lå på cirka
75 % etter 6 måneder , et tall Haye var godt
fornøyd med. Han var likevel ikke helt fornøyd
med prosessen rundt svarene og fortalte
at de blant annet hadde bestemt seg for
å kutte ut pasienter med for utfordrende
språkproblemer da man ikke kunne være
sikre på at svarene ble presise nok.

IGS er et flott hjelpemiddel og bidrar uten tvil
til tryggere kirurgi ved avansert sinus-sykdom, sa overlege Torunn Forbord i sitt innlegg om IGS. IGS erstatter ikke anatomisk
kunnskap slo Forbord fast, men kan med
hell benyttes ved inngrep der man mangler normalanatomi- der pasienten har vært
operert flere ganger tidligere og i tilfeller
der man finner det vanskelig å utføre frontalsinuskirurgi eller eksempelvis osteomer
ved skallebasis, eller biopsier i orbit. IGS
egner seg også godt til undervisning. Hun
oppfordret tilhørerne til ikke å bestille CT på
private røntgeninstitutter (gjelder de fleste)
på grunn av kravet til 1 millimeters snitt og
begrunnet det med at man da må ta nytt
CT på Lovisenberg og dermed ville utsette
pasienten for unødig strålebelastning.
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S øv n t ea m e t
Lovisenberg har et fast søvnteam med 4-5 sykepleiere, to
faste overleger og en assistentlege i tillegg til ukentlig konsulentbistand. Et større antall
engasjerte medisinstudenter
møter trofast opp om kveldene
og påmonterer søvnutstyr og
passer både på barn og voksne
om natten, ifølge Hanne Berdal.
Hun oppfordret til forståelse
for foreldre med barn som
bruker CPAP og minnet om at
det for mor og far handler det
mye om urolige våkenetter over
lang tid. – Husk pleiepenger
til foreldrene , la hun til hun og
minnet om Nasjonalt kompetansetjeneste for søvnsykdommer
som en god kilde til informasjon
om søvnproblematikk.

Overlege Hanne Berdal gikk gjennom de
ulike pasientkategoriene som får behandling
hos søvnteamet på Lovisenberg. Søvnapné
er et økende og ikke uvanlig helseproblem,
sa søvnspesialisten og opplyste at man
snakker om en prevalens på 1-5 i aldersgruppen 2-8 år. Søvnforstyrrelser kan oppstå
også hos premature.
Søvnapne har store implikasjoner på adferd
og kognitive forstyrrelser og kan gi veksthemning. I tidlige år ser man også kardiovaskulær påvirkning og tidlig utvikling
av metabolsk syndrom, fortalte Berdal. – Det
er viktig å være oppmerksom på symptomer,
både blant leger, helsesøstre ,lærere og foreldre, ikke minst fordi det er god effekt av
de fleste behandlinger, sa Berdal og la til at
søvnapne er assosiert med økt sykelighet
og økt forbruk av helsetjenester også hos
de små.

Hans - Christian Hoel – Å være eneste LISlege på øre-nese-hals avdelingen på Lovisenberg er som å være i et elektivt paradis,
sa LIS-legen . Han snakket om sekretorisk
otitt og fortalte blant annet at i fjor hadde
avdelingen hans cirka 830 operasjoner på
barn under 16 år og av disse var 700 dagpasienter. Av disse pasientene hadde 550
pasienter forstørrede adenoid. Hoel jobber
også med et kvalitetsregister for de opererte
barna og ville gjerne ha avtalespesialistene
med på laget i forbindelse med kontroll.

PSL-leder Sverre Dølvik var blant de engasjerte møtedeltagerne.

Fra venstre Olav Skatvedt , Ullensaker ørenese hals, Oscar Løvdal, Oslo Øre Nese Hals
og Jan Kramer Sentrum ØNH.
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Overlege Liv Kari Døsen avsluttet fagmøte
med et innlegg om septumperforasjoner.
Hun fortalte at de fleste pasientene med
denne diagnosen har vært utsatt for forskjellige typer traumer, også etter kirurgi, men
også skjevheter som forårsaker irritasjoner,
abscesser, eller overdrevet bruk av steroidspray og nesepilling. – Man velger konservativ
behandling i første omgang eventuelt med
silikonknapp , deretter operasjon. Dette kan
gå hvis septum er ganske rett og ikke har
for stor skade, sa Døsen og refererte til et
materiale der 11 % av dem som var behandlet
med silikonknapp mente at det var optimal
behandling for dem.

– Vi har gjennomgått et stort materiale
etter kirurgisk behandling på Rikshospitalet og sett på både kort – og langtidsobservasjon av 126 pasienter med
et gjennomsnittlig oppfølging på ti år. Av
disse pasientene var det 16 som reperforerte i løpet av de tre første månedene
. – Disse pasientene har ofte mye plager
og når de får behandling som lukker
perforasjonen og de slipper problemer
som skorpedannelse er det mange som
er svært takknemlige, sa Døsen. Man
ser ikke mange komplikasjoner etter
inngrepet, men stenoser kan oppstå
som eksempelvis tåreveisstenose og
skorping. Døsen viste også til egne tall.
På Lovisenberg ble det fra 2008 til 2015
utført lukning av 167 septumperforasjoner. 87 av dem utført av Døsen selv.
Kjønnsmessig fordeling var 63,6 % kvinner og 36,3 % menn. Etter 6 måneders
kontroll var septum fremdeles lukket
hos 70 av pasientene (90,9 %).

Form og funksjon går ofte hånd i hånd, sa Kvinnsland
da han foreleste over temaet rhinoplastikk. Han viste
frem ulike kasus og fortalte om bakgrunn og indikasjon
for plastikkene. – Veldig mange pasienter kommer for
reoperasjoner etter mange slags inngrep, og klager over
uregelmessigheter over neseryggen, sa Kvinnesland
og ga uttrykk for at dette ofte var pasienter som hadde
grunn til å ønske en rekonstruksjon. I slike situasjoner
bruker Kvinnesland blant annet ben fra crista , brusk fra
øret eller septum. – Når det gjelder septumplastikker
har de ofte godt av å få gjort en osteotomi samtidig –
det tar 15 min. ekstra, så det gjør vi ofte, sa Kvinnesland.

Avtalespesialist Kjetil Skaansar hadde tatt turen fra
Lillehammer for å være
med på fagmøtet. Han
synes det er bra at møtene
mellom sykehusene og
avtalespesialistene skal
bli mer formalisert og er
svært positiv til flere fagmøter.
– Vi sitter alene mange av oss og jeg for
min del er avhengig av faglige møter, sier
ønh-spesialisten.
Han mener at kveldsmøter opptil 3 ganger i året kan være gjennomførbart. Kjetil
Skaansar driver praksis på Lillehammer
og har over 5000 pasienter i året. I staben
har han to audiografer , en sykepleier og
legesekretær.

Hanne Berdals kollega
Søren Berg la frem en
kasuistikk av en liten jente
(født i januar 2011) som
var henvist fra fastlege på
grunn av snorking og dårlig vekst. ØNH-legen fant
munnpusting og adenoid,
men ellers normal morfologi. I 2013 ble foretatt adenotomi og bilateral parasentese. Mot
slutten av året ble det foretatt ny adenotomi
i tillegg til tonsillektomi . Medio 2014 ble hun
henvist fra fastlege på nytt på grunn av pustebesvær og nedsatt allmenntilstand. Det ble
besluttet å utføre en pulsoxymetri som ble
betegnet som ikke normal. I august -14 ble
det besluttet å utføre polysomnografi som
ble utført i desember (!) samme året. – Barnet ble skyflet mellom, isolert sett, dyktige
spesialister og henvist en rekke ganger. Men
det ble for mange kokker, sa Søren Berg som
la til at foreldrene var innvandrere og ikke
snakket særlig godt norsk– noe man må
ta alvorlig, sa Berg og oppfordret til bruk av
tolk. Barnet fikk etter hvert tilpasset CPAP
og etter noe tid endte barnet opp med over
8 timers søvn per natt.
I Norge er det to steder man tar i mot barn
med søvnforstyrrelser. – Og det er altfor lite
sa Berg samtidig som oppmuntret til bedre
samarbeid og koordinering kolleger imellom i
og utenfor sykehus. – Dette er barn dere ser i
deres praksis , sa Søren Berg som innrømmet
at søvnteamet på Lovisenberg har altfor liten
kapasitet, men med en god begrunnelse i
henvisningen, vil barn bli prioritert, lovet Berg
og oppfordret tilslutt om å lytte til foreldrene,
alltid kontrollere behandling, å være liberal
med objektive undersøkelser og koordinering
av utredninger og behandling.

Rundt 35 Øre-Nese-Hals-spesialister var samlet på Lovisenberg tidligere i år.
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Kort vei

til direktøren
– Det har vært nødvendig med private aktører som et korrektiv- men det er ikke alt ved private kommersielle som vi vil ha hos oss, sier klinikksjefen på Lovisenberg diakonale sykehus.

Lars Vasli har bakgrunn for egne meninger.
På begynnelsen av 90-tallet startet han det
som den gangen het Røde Kors klinikk (nå
Aleris) og var den første private klinikken i Norge som inngikk avtaler med det
offentlige og som benyttet seg av det nye
DRG systemet i 1996 -97– da ble det også
innført fritt sykehusvalg i Akershus. Fylkeshelsesjef på det tidspunktet var ingen
ringere enn Lars Erik Flatø- Lovisenbergs
nåværende direktør. Vasli jobbet ti år privat-kommersielt , men i 2002 meldte han
overgang til Lovisenberg også privat, men
ideell.

Store forskjeller
– For meg ligger forskjellen i at du får en
del incitamenter i det kommersielle som
du slipper her, sier Vasli. Da mener du
press på å tjene penger? Ja, og ikke bare
press på lederne – men også på legene.
Hos oss har legene timelønn og vanlig tariffavtale som på andre offentlige
sykehus, men da jeg var på Røde Kors
var det prosent av omsetning eller per
inngrep . Situasjonen for mange private
kommersielle sykehus i dag er tøff – med
høyt produksjonspress og Vasli forteller
at han har hørt at man enkelte steder må
operere opptil 20 knær per dag. – Noe jeg
for øvrig mener er ”helt på trynet” kvalitetsmessig. Her kan jeg dyrke kvalitet på
en helt annen måte enn jeg kunne da jeg
jobbet kommersielt, sier klinikksjefen.

Også mye positivt
Lars Vasli mener at det private kommersielle helsemarkedet uten tvil har tilført
mye og har vært helt nødvendig som et
korrektiv, men sier det er flere sider av
denne virksomheten han ikke ønsker inn
på ”sitt” sykehus. Derfor mener han at
det private ideelle er den beste modellen.
Effektiv drift med gode økonomiske resultater føres tilbake i virksomheten og blir
brukt til kvalitetsarbeid og forskning. Når
man jobber kommersielt så er det eierne
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– Hos oss har legene timelønn og vanlig tariffavtale som på andre offentlige sykehus, sier
klinikksjef Dag Vasli.

Lov i s e n b er g
d i a ko n a l e sy k eh u s
1500 ansatte med budsjett på 1,6
milliarder, hvorav halvparten av
virksomheten er innen psykiatri
– her jobber halvparten av de
ansatte. Den andre halvparten
er likt fordelt mellom kirurgisk og
medisinsk klinikk.
Sykehuset har god kontroll på
økonomien og ikke hatt underskudd de siste tyve årene.

som skal ha noe ut av det. Han forteller
at kirurgisk klinikk til sammen har 9 ph.d
kandidater og det er tatt 4-5 doktorgrader
bare de siste årene.

Kort vei til toppen
Lars Vasli tror størrelsen på Lovisenberg er
den ideelle størrelsen på et sykehus og at
dette gir oversikt og en følelse av autonomi
og kontroll på hverdagen for de ansatte.
–Det går lett og rask og ta beslutninger.
Kontakten mellom dem som jobber med
pasientene og veien til direktøren er veldig
kort- vi har ikke fem lag med ledere på
ulike nivåer, smiler Vasli. Hva er den ideelle størrelsen på et sykehus? – Jeg synes
vår størrelse er perfekt – det er en egen
kultur på Lovisenberg, avslutter Lars Vasli.

Infodoc Plenario
Trygt, stabilt og effektivt
- Laget for fremtiden

www.infodoc.no

Testosteronmangel hos menn

–Fastlegene
ser ikke poenget
– Av hundre fastleger som
deltok på et kurs om hypogonadisme hos menn var det bare
fem som hadde sett behovet for
å teste testosteronnivået. De
ser rett og slett ikke poenget,
sier allmennpraktiker.
Omlag 65000 menn i Norge
lider av hypogonadisme, men
bare 15000 får behandling.
Tekst og foto: Lottelise Folge

Allmennlege Kjetil Høye, og urolog Mats
Ola Kalgraff har sammen tatt utfordringen om å spre kunnskap om menn som
lider av testosteronmangel. Et tema de
opplever som svært underkommunisert.
De har laget det de kaller en uoffisiell samarbeidsplan om denne pasientgruppen.
Mange pasienter kommer til allmennlege
Høye fordi de har fått avslag om målinger
av testosteron hos fastlegen sin. – Det er
fordi mange fastleger ikke ser poenget
med disse målingene. Og de som får målt
testosteronet og viser seg å ha for lavt
nivå, får ikke behandling, forteller Kjetil
Høye. Hvorfor ikke? Fordi mange fastleger
ser på testosteron som et dopingmiddel.
Men er ikke det også en del av en overdiagnostiserings-problematikk? Fastlegene
har jo fått beskjed om å være restriktive
med å gi etter for det de mener er unødvendige prøver. Hypogonadisme er en
farlig sykdom, sier de to.

Alle kan få hjelp
Mange leger tror at ereksjonsproblemer
kommer med alderdom. Det er feil, sier
Kalgraff. Derimot er det sykdommene
som kommer med alderen som diabetes og arteriosklerose som kan forårsake
slike problemer. Årsakene til synkende
testosteron er mange og vi vet ikke sikkert
hvorfor det skjer, men symptomene vet
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I dag eksisterer det ingen retningslinjer for behandling av hypogonadisme selv om statistikken antyder at så mange som hver 10. mann over 40 år lider av dette. Mats Ola Kalgraff
kontaktet Helsedirektoratet for å få laget retningslinjer for behandling - og har fått positive
tilbakemeldinger. Han fikk ”go” for å danne en referansegruppe bestående av 7 urologer som
skal være høringsinstans og komme med forslag til ny prioriteringsveileder. Urologene har
allerede hatt sitt første møte.
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vi en del om, sier Kalgraff. Mannen legger på seg , han kan få hetetokter, kan ta
lettere til tårene, han blir ”giddalaus” og
denne giddeløsheten kan være et signal
på testosteronmangel, han ”gneller” (litt
kvinneaktig- unnskyld , smiler Kalgraff)
og for å være veldig konkret, fortsetter
urologen :– En enkel ting som at han lar
søppelet med fiskeavfall bli stående inne
natten over selv om det stinker- bare fordi
det regner litt. Han har dårlig konsentrasjon og yter ikke lenger på trening- når
han orker å trene.
Medikamenter påvirker potens og libido
Kalgraff er ikke fornøyd med informasjonen l pasientene om bivirkninger av ulike
medikamenter.
– En del leger ser ut til å glemme at både
diuretika, kolesteroldempende medikamenter, antidiabetika og antidepressiva
er medikamenter som påvirker potensen.
Medisineringen kan forstyrre metaboliseringen i nyrene og både potens og libido
kan bli påvirket- derfor er det viktige at
denne typen problemer identifiseres før
man starter medisinering, sier Kalgraff.

også med temaer som cancer prostata og
overaktiv blære. Høye og Kalgraff har i tillegg tatt på seg diverse kursarrangementer
for å oppdatere sine kolleger på et tema
de begge brenner for. Kalgraff har i disse
dager levert sin masteroppgave i sexologi
ved Ålborg universitet og er full av lovord
for utdannelsen og alt har lært i Danmark.
Behovet for informasjon er stort mener
legene. – Kvinner går til legen med hele
seg, sier Høye – mens menn ikke vil være
til bry. De er dessuten mer opptatt av
service på bilen og den betaler de gjerne
titusenvis av kroner for årlig, men helsen
er ikke i fokus.
Han forteller om pasienter som har kommet til ham og må ringe kona fra legekontoret og spørre hvorfor han skulle til
legen. En viktig oppgave for Kalgraff i samarbeidet med Høye er å utelukke cancer
prostata hos pasienter som vurderes for
testosteronbehandling.

Kjetil Høye hadde 120000 konsultasjoner
bak seg da han sluttet som fastlege. Nå
jobber han helprivat og er deleier i det private
helsesenteret M3. Han driver sin egen mannehelseklinikk og livsstilsklinikk i tillegg til
allmennpraksis. Han tjener ikke mer enn han
gjorde som fastlege, men har mye mer tid
til pasientene. Egen livsstil er en utfordring,
smiler Kjetil Høye. Selv strever han med å få
tid til noe annet enn å jobbe.

Testosteronnivået
kan ly ve
– Det kan beskrives som å sitte i en Porsche uten å komme av flekken – som å
være tom for bensin, en metafor mange av
mine pasienter kan identifisere seg med,
forteller Kalgraff. Han understreker at det
er viktig å være klar over at menn har ulik
følsomhet for testosteron- normalnivået
skal ligge fra 8-12nmol/l, men Kalgraff
har opplevd svært godt fungerende menn
med lavere verdier enn 8. –Er plaster den
beste måten å behandle på?
– Ikke egentlig, mener Kalgraff, selv har
han best erfaring med sprøyter som han
mener gir bedre compliance.
Kalgraff forteller at han nylig fikk besøk
av en eldre pasient som hadde amputert
benet. Han hadde vært svært deprimert
og sittet i rullestol. Kalgraff behandlet
ham med testosteron og og etter en tid
kom han glad og fornøyd inn på kontoret på krykker- for å vise meg hvor sterk
han hadde blitt, forteller den engasjerte
urologen. – Det er flott å se hvor ufattelig lykkelige pasienten kan bli når vi
har funnet riktig testosteronnivå, sier en
fornøyd urolog som har en 81-åring som
eldste pasient.

Stor entusiasme
For andre år på rad skal det arrangeres en
mannehelseuke i Hedmark med foredrag
om ulike temaer rundt mannens ve og vel,

Urolog Mats Ola Kalgraff har dannet det han kaller en kanarifugl-organisasjon.
– I symbolikkens verden er den flyvende kanarifuglen et symbol for seksuell helse og velstand, og hvis man ser tap av ereksjon og tap av libido som varsel på sykdom kan man bruke
symbolikken mellom den bevisstløse kanarifuglen og sykdom, mener Mats Ola Kalgraff og
minner om kanarifuglen som ble brukt for å gi varsel om oksygennivået i gruvene.
Derfor har han valgt kanarifuglen som et symbol for sin organisasjon. – Vi skal jobbe for å få
kolleger til å skjønne sammenhengen mellom tap av libido- tap av morgenereksjon- varsel om
sykdom eller legemiddelindusert tap av libido, sier Kalgraff som også har laget en facebookside
der han legger ut informasjon i tillegg til foredrag han holder for kolleger og på folkemøter .
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Prioritering sto på agendaen da
Østfold Legeforening hadde sitt årsmøte-seminar

– Får ikke flere kirurger
bare ved å bevilge penger
–Hvis vi fortsetter å drive som i
dag må vi ha seks nye Ullevål sykehus om 15 år, sa nestleder i Østfold
legeforening og PSL-representant
Trygve Kase da han åpnet Østfold
legeforenings årsmøteseminar på
Larkollen .
Tekst og foto: Lottelise Folge

– Vi går inn i en tid med mange eldre og
problemet er ikke at først og fremst at de
skal på sykehjem, sa nestlederen , eldre
fremover nå trenger derimot behandling
på sykehus. Og man ser utviklingen allerede, sa Kase og ga eksempler fra Sykehuset i Østfold der det i perioder kan ligge
50-60 pasienter med brudd. – Dette er
umulig å håndtere, sa Kase. Derfor sender
man pasienten hjem med gips og bandasjer for deretter å bli operert etter en ukes
tid. Det kommer mer penger, men det bli
ikke flere kirurger bare ved å bevilge mer
penger, understreket Kase.

To av tre i helsesektoren

”

Helsekøer er tapt
tid- unødvendig
lidelse og
økonomisk tap

– Det blir ikke automatisk flere kirurger bare ved å bevilge mer penger, sa Trygve Kase.
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– Helsekøer er tapt tid- unødvendig lidelse
og økonomisk tap, sa Trygve Kase. Hvis
man fortsetter å drive som i dag vil det bli
behov for seks nye Ullevål sykehus om 15
år (SINTEF 2009).- Hør hva jeg sier , sa en
engasjert nestleder! Tall fra SINTEF viser
også at hvis hver pleier i Norge ikke skal
ha ansvar for flere pasienter enn hun har
i dag, må to av tre jobbe i den sektoren i
2030. Hvem skal da kjøre togene, bli politi,
–eller undervise? Dette er et regnestykke
som ikke går opp, sa Kase. Derfor er det
ikke mulig å drive som i dag. Men hvordan
kan vi gjøre det – hva er løsningen, var
spørsmålene Kase utfordret forsamlingen med. Prioriteringer i helsevesenet
var altså temaet for Østfold legeforenings
årsmøteseminar.
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En torpedo
inn i helsevesenet

– Jeg har brukt mye tid de
siste årene på å dundre
løs på Bent Høie og hans
forslag om fritt behandlingsvalg, sa Tove Karoline
Knutsen (Ap) fra Helse og
omsorgskomiteen.
Hun var først ut blant innlederne.

– Fritt behandlingsvalg betyr blant
annet at disse private ikke skal ha
noe budsjett eller rammer å jobbe
ut ifra . Det kaller jeg en torpedo
inn i helsevesenet, sa Ap-politiker
Tove K. Knutsen.
Tove Karoline Knutsen benyttet anledningen til å angripe helseministerens ide
om fritt behandlingsvalg .– Jeg har brukt
mye tid de siste årene på å dundre løs på
Bent Høie og hans forslag om fritt behandlingsvalg. Jeg ser det som en torpedo inn i
helsevesenet, sa Knutsen, som sa hun var
livredd for fritt behandlingsvalg og at det
burde pasientene også være, hvis det ikke
blir noen økonomisk kontroll.

Ingen Sareptas krukke
– Fritt behandlingsvalg betyr at det er Helsedirektoratet som skal godkjenne private
aktører og at de skal få starte opp uten at
du har denne linken mellom det offentlige helsevesen og disse private som skal
få starte opp i fritt behandlingsvalg, sa
Knutsen. Hun oppfatter reformen dithen
at de private aktørene ikke skal ha noe
budsjett eller rammer å jobbe ut fra – at
det er fritt frem for pengebruk. Hun forsikret forsamlingen om at Arbeiderpartiet
er for et samarbeid mellom det offentlige,
private og ideelle. Men partiet ønsker at
det skal være det offentlige helsevesenet
som skal ha styringen og som skal gjøre
avtalene med de aktørene det er behov for.
– De som vil få behandling er jo dem som
er mest lønnsomme. Så prioriteringer
kan man jo bare glemme, sa Knutsen.
Dynamikken i et marked som får lov å
operere fritt er jo at du får sluset inn så
mye ressurser som mulig, mente Knutsen.

Tidlig innsats
– Vi vil blant annet øremerke penger til
helsestasjoner som et viktig lavterskeltilbud, sa Ap-politikeren. Hun støttet Trygve
Kase i hans bekymringer om pleieressurser i fremtiden, og la til at i dag utdannes
hver 6. ungdom til helsearbeider. – Ap må
bli flinkere til å se hele behandlingskjeden,
sa Knutsen og Samhandlingsreformen var

et forsøk på det. – Noen steder går det bra
, men ordningen må utvikles, sa Knutsen
som snakket varmt om pasientene som
medvirkende og medspillende og i sentrum for samhandlingen.

”

	
F ritt behandlingsvalg
er en torpedo inn i
helsetjenesten
Tove K. Knutsen

Helse og uhelse bestemmes mest utenfor
helsesektoren, fortsatte Knutsen og slo
fast at vi får flere eldre med medisinske
diagnoser og økende utfordringer med
livsstilssykdommer .Det er uten tvil en
stor utfordring at dårlig helse er så nært
koblet til lavere økonomiske ressurser og
utdannelse, mente hun. Ap har nedsatt et
helseutvalg bestående av representanter

fra flere profesjoner også med brukere
og pasienter . – De har sett på de de store
helseutfordringene vi står overfor og deler
en del av Trygve Kase bekymringer, sa
Knutsen .

Kritisk til
fastlegeordningen
Knutsen er kritisk til fastlegeordningen
fordi hun mener ordningen slik den fungerer i dag, ikke innbyr tilstrekkelig til det
hun kalte samarbeid på tvers. Hun stilte
samtidig spørsmålet om man ved økonomiske incentiver kunne å stimulere til et
bedre tverrfaglig samarbeid. Der ønsker
hun seg et bedre system for samarbeid
mellom eksempelvis leger, sykepleiere,
ergoterapeuter og helsefagarbeidere som
hun mente ikke fungerer godt nok i dag. –
Vi må se på de systemene vi har skrudd i
hop . Se på økonomiske forhold og avtaler
som er inngått, sa Knutsen.
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– Når du sier ja til noe
– betyr det nei til noe annet
– Og da blir du samtidig nødt til å
tenke over hvem eller hva du har
sagt nei til!
Det var et av budskapene fra
kommunelegen i Grimstad som
understreket at dette var ”rosinen
i pølsa” i prioriteringsdebatten og
to sider av samme sak.
Vegard Vige er også rådgiver i KS, og
medlem av Nasjonalt råd for kvalitet og
prioritering i helse- og omsorgstjenesten.
– Alt er prioritering, sa Vige . Lokalsykehus
mot kampfly, skolemat mot jernbane, men
kan man si nei til en ny medisin var et
spørsmålene hans.
– Når det gjelder bruk av penger til medisiner er det ikke en veldig bratt kurve når
det gjelder kostnadsutvikling, sa Vige. Han
erkjente også økningen av behovet for
helsetjenester for de eldre, men seks nye
Ullevål sykehus, som Trygve Kase nevnte,
blir det ikke noe av , smilte kommunelegen. Hvem må da ordne opp? Jo, som
kommuneoverlege og løsarbeider for KS,
svarer jeg at det blir kommunene, sa Vige.

Komplisert
Kan vi prioritere ut ifra et kriterium om
kostnadseffektivitet, hvis det ikke er en gitt
grense vi kan se det i forhold til? Og hvem
skal si hvor grensen går? Skal det være en
spesifikk grense? Skal grensene variere i
ulike grupper, eksempelvis sykdommens
alvorlighetsgrad , og hva skal man bruke
som regnemodell , spurte Vige.
Den største utfordringen er at hvis man
setter et tall eksempelvis 500 000, så gjør
det noe med markedskreftene var Viges
påstand.
– Hvis du går til legemiddelbransjen og
sier at vi kommer til å godkjenne alle nye
behandlinger som viser at de har en effektivitet som holder seg under denne grensen- så vil vi nok få en mengde medisiner
som koster akkurat litt mindre, mente han.

Bryst versus gane
– Den største jokeren er de ikke erkjente
effektene av prioritering, mente Vige.
Et sykehus innfører et nytt tiltak der de
sprenger kostnadsrammene og må spare.–
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– Den største jokeren er de ikke erkjente effektene av prioritering, mente kommunelege Vegard
Vige til v. i bildet. Her jobber han og møtearrangørene Kristin Karstad og Trygve Kase med det
nesten obligatoriske problemet på alle møter : elektronikken.

”

	
I OECD- sammenheng
har Norge et nokså
gjennomsnittlig bruk
av helseressurser
Kommuneoverlege Vegard Vige

H OV E DP R INSIPP E R
Norheimutvalget mener
prioriteringsarbeidet i Norge
bør bygge på fire hovedprinsipper for god prioritering:
1. Prioriteringer bør søke målet
«flest mulig gode leveår for
alle, rettferdig fordelt»
2. Prioriteringer bør følge av klare
kriterier
3. Prioriteringer bør gjøres
systematisk, åpent og med
brukermedvirkning
4. Prioriteringer bør gjennomføres med et helhetlig sett med
effektive virkemidler

Da er det en sjanse for at sparetiltakene
bidrar til større helsetap enn det nye tiltaket gir gevinst, sa Vige. Som eksempel
på en utilsiktet effekt av prioriteringer
nevnte Vige også situasjonen som oppsto
med kravet fra brystkreftopererte kvinner
om rekonstruksjon av bryst . Resultatet av
denne prioriteringen ble at barn med leppegane spalte ble stående i operasjonskø
i stedet.

Nyttige kriterier? Tja
I følge kommuneoverlege Vige har erfaringen vist at bruken av prioriteringskriterier
etter Lønning-utvalgene har vært svært
varierende; i hvilke sammenhenger de har
vært brukt og hvem som egentlig har vært
interessert i dem. – Har de tidligere prioriteringskriteriene (tilstandens alvorlighet,
nytten av tiltaket og kostnadseffektivitet)
vært en viktig del av hverdagen i helsevesenet, spurte Vige retorisk – i mange
tilfeller egentlig ikke, bortsett fra to områder der de vært brukt ganske systematisk:
Vurdering av hvilke nye medikamenter
som skal på blåresept og når sykehusene
skal foreta formelle beslutninger om pasienten rett til nødvendig helsehjelp.
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Etiske absolutter
Hvordan kan vi diskutere holdninger til
prioritering blant leger og sykepleiere?
Dette er yrkesgrupper som ikke er vant til
å sette en prislapp på livet – og på
noen områder er dette nærmest udiskutabelt, sa Vige og tok psykisk utviklingshemmede som eksempel. – Kommunen kan
ha utgifter for en person på over 10 mill.
i året , men dette kan vi ikke uten videre
ta inn i en prioriteringsdebatt – for hva
sitter dette barnet igjen med da? spurte
kommuneoverlegen.

Trenger noen

gode verktøy
– Prioriteringer brukes ofte som
et honnørord, fordi vi alltid bare
tenker på at vi prioriterer opp, men
det betyr jo bare at noen settes
foran andre, sa lederen i Norsk
forening for allmennmedisin.

Norheimutvalget
Utvalget kom opp med fire prinsipper
for god prioritering i sin rapport. Flest
mulig leveår for alle og rettferdig fordelt.
Prioriteringer bør følge av klare kriterier.
Jobbe åpent og systematisk og med brukermedvirkning når man fastslår hva som
skal bli prioriteringsresultatet. Og det skal
gjennomføres med et helhetlig sett med
effektive virkemidler.
Vige understreket at når det kom til prioriteringsdiskusjoner var det viktig å trekke
inn alle de fire prinsippene i diskusjonen.
Han valgte å oppsummere med åpningen
av foredraget – det han kalte ”rosinen i
pølsa”:– Når du sier ja til noe- er du samtidig nødt til å tenke over hvem eller hva
du da har sagt nei til- og hva er alternativkostnaden?

Over o r d n e d e
k r i t er i er
Overordnede kriterier for
prioriteringer i helsetjenesten:
Helsegevinstkriteriet:
Et tiltaks prioritet øker med
forventet helsegevinst (og annen
relevant velferdsgevinst fra
tiltaket)
Ressurskriteriet:
Et tiltaks prioritet øker desto
mindre ressurser det legger
beslag på
Helsetapskriteriet:
Et tiltaks prioritet øker med
forventet helsetap over
livsløpet hos den eller de
som får helsegevinst

Marit Hermansen, som i mellomtiden er
valgt til ny president i Legeforeningen,
sa at dette gir et inntrykk av å skape vinnere og tapere og da er det noen som blir
forsmådd. –Rettferdighet er ikke et entydig begrep- det har blant annet å gjøre
med kultur, bakgrunn, tidligere erfaringer
og etikk. Til de prioriteringsutfordringene
vi møter trenger vi noen gode verktøy for
å gjøre en ordentlig jobb, sa Hermansen.

Prioritering er viktig
– Vi har laget dokumenter om prioritering
i 30 år (Lønning 1 og 2), sa Hermansen og
mente at det er en god ting fordi prioritering i praksis er for vanskelig til at man
noensinne kommer helt i mål. Derfor må
debatten fortsette, mente hun.
Hun kritiserte Norheim rapporten for å
være ” noe tung å lese” , teknisk og økonomisk formulert og mente at den ikke treffer
helt . – Det er kanskje derfor medlemmer
av utvalget har gått ut i ettertid med et
visst forklaringsbehov, sa Hermansen og
viste blant annet til uttalelser i Dagens
Medisin. Hun karakteriserte begrepene
i rapporten ressursbruk, tap og gevinst
som det hun oppfattet som økonomiske
begreper og sa at hun mente rapporten
bar preg av at det var helseøkonomer som
hadde skrevet den.
– Dette er ikke gode begreper for meg i min
kliniske hverdag, sa Hermansen. Ofte vet
jeg jo ikke fullt ut hva som feiler pasienten
og jeg kan ikke regne inn tapte leveår når
jeg skal skrive henvisning.

Et godt utgangspunkt
– Vi har en helsetjeneste som er strålende,
som fungerer godt og med goder som er
ganske bra fordelt. Det er veldig mye i
dagens helsevesen som er viktig å holde
fast på, sa Hermansen og fortsatte:– For

– Vi har en helsetjeneste som er strålende,
som fungerer godt og med goder som er
ganske bra fordelt. Det er veldig mye i
dagens helsevesen som er viktig å holde
fast på, sa Marit Hermansen.

meg er prioritering det begrepet jeg ofte
ender opp med – god klinisk praksis – det
er en kombinasjon av å vurdere ressurser
og samtale med pasienten om hva som er
mulig og hva som er fornuftig.
– Vi får høre at vi bruker mest i verden
på helse, at vi ligger som nr. 13 på listen
over gjennomsnittlig levealder – at dødeligheten for noen sykdommer er for høy.
Noen kan oppleve det som en anklage
mot oss som klinikere. Men det er tatt
noen politiske valg som blant annet innebærer at man prioriterer å bruke penger
fra BNP-sekken på andre områder enn
helse. Legeforeningen mener at det må
tas en overordnet diskusjon om intern
prioritering mellom ulike områder – som
selvfølgelig ikke utelukker at det må foretas prioriteringer innad i helsevesenet sa
Hermansen.
Marit Hermansen avsluttet med å sitat fra
en kanadisk kollega som hun litt spøkefullt
hadde gjort til sitt og kalte sin rapport
:Hermansen 1:
– Eat food, not too much. Mostly fruit and
vegetables. Get healthcare- not too much.
Mostly primary healthcare.
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Livsstilssykdommer
vil skape et enormt press
Det er ikke bare de eldre som blir
en utfordring på fremtidens helsevesen, sa Karita Bekkemellem. Hun
trakk frem livsstilssykdommer
som en kjempeutfordring ikke
minst på kommunal sektor.

Lederen i Legemiddelindustriforeningen
(LMI) mente at dette fremtidsscenariet
måtte skape rom for nye politiske løsninger og prioriteringer, og trakk frem tall
fra kapittel 5 i statusrapporten HelseOmsorg21 som sier at i 92 % av pakistanske
kvinner i Oslo i løpet av får år står i fare
for å få diabetes 2.
Bekkemellem var kritisk til at staten inntil helt nylig hadde takket nei til å bruke
Perjeta- (kreftmedisin mot brystkreft)
noe som blant annet hadde ført til privat
pengeinnsamling. Pasienten fikk nei til
behandling på Haukeland med selvbetalt
medisin, og måtte derfor benytte seg av
tilbud på privatklinikken Aleris.
– Jeg tror vi må innse at enten du er blå
eller rød i politikken og uansett hvilke verv
du innehar, vil du ikke evne å tukte folk
sine valg slik du kanskje har gjort frem til
nå. I dag har befolkningen en helt annen
mulighet til å få informasjon og ikke minst
til å bruke av sine egne midler til å kjøpe
seg behandling, mente hun.

Et makkverk
Hva kan vi som pasienter forvente oss i
fremtiden, spurte LMI-sjefen. Jo, et A og
B lag – et todelt helsevesen.
Hadde jeg vært statsminister eller helseminister i dag ville jeg sagt det samme som
jeg som statsråd, sa til ansatte i barnevernet – jeg ønsker meg illojale medarbeidere
– ikke vær systemtro– ikke ta alt dere hører
for god fisk og bruk kunnskapen deres i
forhold til det dere opplever hver dag –
dere må tørre å spille politikerne våre gode.
Det er på den måten vi får svaret på det
som er overskriften her i dag nemlig et
mer bærekraftig helsevesen i fremtiden,
sa Bekkemellem som våget påstanden om
at systemet vi har i dag for prioriteringer
og beslutninger i helsevesenet er et ad
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– Vi er oppdratt i et velferdssystem der det offentlige er
vår forsikringsordning – der
vi forventer at alle skal få den
hjelpen vi trenger når vi blir
syke. Derfor må vi være
konkrete i prioriteringsdebatten, sa Karita Bekkemellem.

”

	
Er du uheldig og får en
kreftsykdom der du må
ha infusjonsbehandling
på sykehus, kan det
hende du må vente et år
på Beslutningsforum.
Karita Bekkemellem

hoc-basert makkverk der ulike utvalg blir
nedsatt ettersom diskusjonen begynner å
tilspisse seg. Og hvorfor har det vært slik,
spurte Bekkemellem.
– Jo, fordi legemiddelområdet ikke har
vært en viktig del av norsk helsepolitikk.
Man har hatt ett prioritert område når
det gjelder legemidler i Norge og det er
lavest mulig pris. Vi har en velfungerende
og god ordning med blåreseptsystemet,
så hvis man er heldig og blir syk og får
medisin utenfor sykehus , har du rettighetene i behold. Men er du uheldig og får
en kreftsykdom der du må ha infusjonsbehandling på sykehus, kan det hende

du må vente et år på Beslutningsforum,
sa LMI-sjefen.

Lytt til grasrota- legene
– La meg utfordre dere på en ting , sa
Bekkemellem: Hvilken kompetanse sitter
Beslutningsforum med? Hvilke muligheter
har de til å gjøre de gode vurderingene?
Og hvilke gode faglige vurderinger gjøres
i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering.
Her er mange ulike historier, og dette er
ikke godt for vårt samfunn var Bekkemellems påstand.
– Vi må ha politikere nært på pasienten og
som må snakke med dem som møter pasientene og utviklingen til daglig – nemlig
legene .
I dag er den norske stat den største investoren i mange store internasjonale legemiddelselskaper, og da er det med respekt
å melde et lite paradoks at den samme
staten som brenner for innovasjon og
utvikling av nye medikamenter faktisk
ikke vil ta dem i bruk til egne pasienter ,
avsluttet Karita Bekkemellem.
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En halv million nordmenn
har helseforsikring
– De diagnosene vi behandler
gjennom vår helseforsikring er
et speilbilde av flaskehalsene i
det norske helsevesenet, sier
medisinsk direktør Vidar Arnulf.
I dag har 500000 nordmenn helseforsikring og 90 % har fått den gjennom arbeidsgiver. Det betyr at hver tredje ansatt i privat sektor har helseforsikring.
– En halv million nordmenn har i dag helseforsikring og dette til tross at det ikke
er et eneste politisk parti som går inn for
det, sa Vidar Arnulf, direktøren for Vertikal
Helseassistanse AS.
– Diagnosene vi behandler gjennom vår
helseforsikring i dag, er et speilbilde av
flaskehalsene i det norske helsevesenet
.Det finnes heller ikke én ansvarlig, akademisk instans som går inn for det og noe
særlig mediedekning som roper hurra. Til
tross for dette, har dette vært den største
veksten innenfor helsesektoren de siste ti
årene og det egentlig uten at noen har tatt
tak i det og spurt hva dette egentlig betyr,
sa Vidar Arnulf.

”offentlig” i mange år
– Det er rebellen i meg og en stille protest
fra grasrota som gjør at denne utviklingen
har kommet. I den perioden jeg har vært

lege (fra1979) har antallet senger i helsesektoren blitt halvert og en stort antall
lokalsykehus er nedlagt, sa legen som selv
var med på å legge ned sykehus i Østfold.
Helsekøene i Norge har vært de samme de
siste 16-17 årene, men det er noen andre
personer som står i de køene nå enn det
var før, mente Arnulf.
Helseforsikring var i utgangspunktet ment
først og fremst for mindre alvorlige lidelser
som muskel og skjelett – og ortopediske
inngrep

hos oss er henvisning fra fastlege til spesialist og en ventetid på spesialist som
overstiger 10 dager, forklarte Arnulf.
De siste årene har vi oppdaget at det kommer nye medikamenter og behandlingsformer som stadig færre får tilgang til.
Forskjellen i det norske offentlige helsevesenet går ikke mellom dem som har
penger og helseforsikring, men mellom
de som har tilgang og ikke tilgang til den
medisinske kompetansen som finnes.

OUS= økte køer
Men det skjedde en endring i 2008, sa
Arnulf. Pasienter med helt andre diagnoser
begynte å oppsøke selskapet. Særlig økte
antallet gastrokirurgiske pasienter, etter
hvert også kreftpasienter. – En økning vi
ikke så komme, sa Arnulf og understreket
at dette var både pasienter som hadde og
kreft og der det var mistanke – blant de
siste hadde halvparten kreft, fortalte Arnulf
og mente at det var en klar sammenheng
mellom sammenslåingen av sykehusene i
Oslo og de økte og endrede køene.
En av utfordringene er at det vil komme
flere og flere medikamenter på markedet
som færre vil ha råd til å kjøpe.

Kriterier for forsikring
– De kriteriene du må fylle for å få hjelp

Ineffektivt og byråkratisk sykehusdrift var
hovedårsaken ti at Vidar Arnulf startet Vertikal helse.– Dette kunne han klare bedre
selv, mente han. Så

Alt gjøres på fritiden
Vi sitter mye hver for oss og holder på med
egne saker, men nå er der mye nytt som
skjer i forhold til dagens prioriteringsdebatt, nye spesialiseringsforløp og ressurser. Da er det viktig å være en faggruppe
som støtter opp om hverandre. Jeg har
ingen vyer om at jeg skal revolusjonere
alt, men gå på med – kall det gjerne ungdommelig pågangsmot, smiler Jens Lind
Larsen, Østfold legeforenings nye leder
som håper han kan gjøre en liten forskjell.
– En grunn til at jeg har lyst til dette, er at

jeg har hatt så mye igjen for å være tillitsvalgt. Jeg har lært mye om systemer og fått
være med på mye. Min rolle blir å prøve
å koordinere de tillitsvalgte i Østfold. Og
møter som dette med faglig innhold på
tvers av ulike legegrupper er veldig viktige,
mener den nye lederen og tar et godt grep
om sin forgjenger Kristin Karstad. Han
gleder seg til å komme i gang og skal prøve
å få flettet vervet inn sammen med familie
og andre verv – etter at barna har lagt seg.

På – og avtroppende – Å ha en tverrfaglig
legeforening er svært viktig, sier nyvalgt
leder som understreker at han har et meget
godt forhold til ”sine” avtalespesialister. Her
sammen med avtroppende leder Kristin
Karstad.
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ØNH

egner seg godt for samarbeid
– For oss er møtene med avtalespesialistene helt naturlige. Vi har holdt på i årevis og har en god dialog et
bra samarbeid, sier overlege og kst. avdelingssjef på ØNH Håkon Skaug.
Tekst og foto: Lottelise Folge

En gang ble det lagt frem et forslag om at
avtalespesialistene skulle sortere under
den lokale avdelingssjefen på sykehuset.
– Den ideen ble ikke særlig godt mottatt
blant avtalespesialistene, humrer Skaug.
På kveldens møte har det dukket opp 7
avtalespesialister i ØNH-spesialister av
12 som holder til i deres område i Vestre
Viken. Overlegen synes regjeringens mål
om å formalisere møtene er bra, men
tror ikke det vil ha noen særlig innflytelse på forholdene mellom sykehuset
og ”deres” avtalespesialister. Han konstaterer at dagens system virker bra og at
hans spesialitet ØNH egner seg godt for
samarbeid med kollegene i avtalepraksis
i den formen de har nå.
Hvem tar ørevoksen?
– Det kommer mange henvendelser til
sykehuset som utmerket godt kunne
vært ivaretatt hos avtalespesialistene, sier
Skaug – han tar førstegangsvurderinger av
kronisk tonsillitt hos barn som et eksempel og nevner også et tilfelle fra dagens
poliklinikk –en 45 åring med ørevoks, noe
en avtalespesialist hadde ordnet meget
kjapt, mener avdelingssjefen.
Spørsmålet om ørevoks har vært gjenstand
for kommentar i tidligere i Legekunsten
. Og responsen har vært klar: Ørevoks er
ikke noe for et sykehus , men heller ikke for
en avtalespesialist. Ørevoks hører hjemme
hos fastlegen er svaret fra avtalespesialistene Legekunsten har kontaktet(red.
anm.).

Gode å ha
– Ved enkelte inngrep er vi helt avhengige
av avtalespesialistene, sier overlegen. Rik-
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tignok har vi bra kapasitet her i Drammen
og tar unna en god del, men i Oslo ville
det de druknet i tonsillektomier hadde
det ikke vært for avtalespesialistene. Har
dere de pasientkategoriene dere trenger
for å undervise LIS-kandidatene når avtalespesialistene skal utføre mange av de
enklere inngrepene i avtalepraksis? – Vi
har det som skal til , og LISene må begynne
med de enkle tingene, men det er alltid en
balansegang, sier Skaug. Fordelingen av
pasienter mellom avtalespesialistene og
sykehuset for de kommende månedene,
er nettopp blant de viktige sakene som
blir diskutert på møtene.

”

	
Undersøkelser viser at
komplikasjonsraten
etter kirurgiske inngrep
er på rundt 4 %,
jevnt fordelt mellom
operatørene i og utenfor
sykehus .

Beslaglegger en seng
Slik situasjonen er i dag har ØNH-avdelingen sammen med de andre kirurgiske
enhetene i praksis en seng som for det
meste er beslaglagt av pasienter innlagt
med komplikasjoner etter inngrep i avtalepraksis. Han er forsiktig med å komme
med tall, men sier det er naturlig, fordi
disse pasientene ofte kommer inn på
natten og man ikke kan forvente at en
avtalespesialist uten videre skal ha anes-

Kst. avdelingsoverlege Håkon Skaug er i
likhet med mange kolleger opptatt av viktigheten av gode henvisninger.

tesilege for hånden på denne tiden av
døgnet. De vanligste komplikasjonene
for ØNH er blødninger etter tonsillektomi, deretter infeksjon, dehydrering og
smerteproblematikk.

Like ”gode”
på komplikasjoner
Komplikasjoner oppstår gjerne fra et døgn
til en uke etter inngrepet, men det er likevel ikke alltid at slik at avtalespesialistene
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Det har vært holdt uformelle møter mellom sykehus– og avtalespesialister gjennom mange år på Drammen sykehus.
Fra venstre Håkon Skaug, (Drammen s.hus), Sverre Dølvik (Asker),Børre Nicklasson (Asker), ovl. Christian Getz (Drammen s.hus), ovl.Geir Follestad
og Hans Christian Røkenes (avd.sjef i perm). Kvalitetsrådgiver Bodil Rød Olsen, Jan Rollheim (Sandvika), Petter Lorentz, delvis skjult(Bekkestua),
Morten Lystad (Kongsberg), Olav Øistein Nerheim (Bekkestua),
Birger Mo (Drammen).

ØN H - a v d e l i n g e n
på Drammen
sykehus
tar imot pasienter de har operert som får
komplikasjoner. – Noe de strengt tatt bør
gjøre når pasienten kommer på dagtid,
sier Skaug – selv om det skulle forkludre
forløpet hos operatøren ute i praksis. –
Men dette problemet er ikke særlig hyppig
og varierer veldig fra spesialist til spesialist, understreker avdelingssjefen, som
legger til at de har gjort undersøkelser
på komplikasjonsraten etter kirurgiske
inngrep og funnet at den er på rundt 4
%, jevnt fordelt mellom operatørene i og
utenfor sykehus .

Godt egnet for
avtalespesialister
Søvnregistreringer er et stort screeningarbeid og egner seg godt for avtalespesialister, mener avdelingsoverlegen, som

synes det er naturlig at det etter hvert
etableres en poliklinisk virksomhet for
CPAP- tilpasning hos avtalespesialistene.
På Drammen sykehus utfører de cirka1000
søvnregistreringer og tilpasser om lag 300
CPAP i året. Ventetiden for pasienten er
naturligvis avhengig av henvisningen
sykehuset mottar. – Kommer det en henvisning om en bussjåfør som sovner og
er blitt sykmeldt, blir han selvsagt høyt
prioritert sier overlegen, mens for andre
kan ventetiden være opptil et år.

Avdelingen utreder og
behandler alle sykdommer
og skader i øre-, nese- og
halsregionen og tar imot
henvisninger fra fastleger,
helsestasjoner og andre spesialister. Det behandles mer
enn 22 000 pasienter poliklinisk og det blir utført 2 100
inngrep hvert år.
Avdelingen er den største
øre-, nese- og halsavdelingen i landet utenom universitetssykehusene med et
nedslagsfelt på nesten en
halv million mennesker.
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A case of not invented here ? (NIH)

Du må´kke
komme her…

…og komme her, har nok vært følelsen Gunnar Kullmann har sittet med etter å ha forsøkt å presentere for
Helse-Norge enkle, men sikre elektroniske løsninger på en rekke daglige utfordringer i samhandlingen
mellom eksempelvis sykehus og eksterne institusjoner.

Enkelt sagt er Kullmanns løsning en mailbasert elektronisk samhandlingsmetode
som flytter informasjon mellom sikre
soner – og sikre soner er noe alle som
oppbevarer og behandler pasientinformasjon må ha, understreker Kullmann.
Radiologen med bakgrunn fra Radiumhospitalet og grunnlegger av det første private røntgentilbudet på Røde Kors klinikk
i 1991, sliter litt med å forstå hvorfor ikke
flere i det offentlige systemet er interessert
i løsningen hans.
Det startet med at han ønsket å tilby radiologitjenester til dem som hadde behov for
det. Gjennom et lite IT-selskap som han
tidligere ledet, men nå er ute av, lykkes
han med å lage en elektronisk løsning
for teleradiologi. – Etter hvert forsto vi
hvilket potensiale som lå i denne måten
å samhandle på. Det som var det viktigste
var at datasikkerheten var god og at den
fylte kravene når det gjaldt normen om
informasjonssikkerhet i helsesektorenslik den normen var skrevet- og det var det
faktisk ingen andre løsninger som gjorde,
hevder Kullmann.

”I Mellomtiden”
– Det definerte målet for det elektroniske
”Samhandlings-Norge” er full struktur fra
A til Å. Dette målet gjør at man kommer
opp i en mengde komplekse problemstillinger fordi det eksisterer en myriade
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G u n n ar
Kullmann
1979 ferdig cand.med. (Dublin)
1987 ferdig radiolog (Radiumhospitalet i hovedsak)
1991 Startet privat røntgentilbud
på Røde Kors klinikken. (strøket
av kommunal helseplan i 1990)
fikk rettigheter til å drive privat.
På denne tiden var laboratoriene og radiologitilbudet en
del av normaltariffen( tredelt;
egenandel, fylkes– og trygderefusjon), en ordning som etter
hvert falt bort.
2003- begynte med utvikling av
Helsemailkonseptet

av systemer i Helse-Norge i dag som ikke
kan forholde seg til dette. De må enten
utvikles til å bli i stand til det, eller erstattes, mener Kullmann. ”I Mellomtiden”, er
navnet han liker å kalle prosjektet sitt, og
som han mener er konseptet som kunne
brukes nettopp i mellomtiden for å gjøre
hverdagen lettere for dem som jobber i
helsesektoren og sender cd-er , fakser,
bilder og brev på tvers. En løsning som
enkelt kunne implementeres og brukes
mens de store strukturerte systemene
kommer på plass.

A case of not invented
here?
– Mitt system kan ikke løse alle utfordringene i helsetjenesten, men den løser rundt
70 % av de problemene man har i dag,
mener Kullmann. Han går så langt som
å si at løsningen er så enkel og sikker at
det ville være feil at hans firma skulle ha
monopol. To ganger har han vært i møte
med sentrale aktører i Helse-Norge uten
hell. Den ene gangen trodde han faktisk
han var i kommet i dialog etter et meget
”entusiastisk ”møte . Men i tiden etterpå
var det dørgende stille og da han tok kontakt etter flere uker var beskjeden at ingen
i styret var interessert.
Hvis dette er så genialt , hvorfor har dere
ikke klart å få større gjennomslag i det
offentlige?
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P r i n s i p p e t NI H
Not invented here (NIH) is the
philosophical principle of not
using third party solutions to
a problem because of their
external origins.
It is usually employed in favor
of employer’s own solution to
a given problem, though not
necessarily so; NIH’s emphasis is on ignoring, boycotting, or otherwise refusing
to acknowledge solutions by
others.

– Mitt system kan ikke løse alle datautfordringene i helsetjenesten, men den kan løse 70 %
av de problemene man har i dag, mener Gunnar Kullmann.

I R X- H e l s e M a i l

”

	
T il syvende og sist er
dette en sikker mail
som kan ta med store
datamengder.
Gunnar Kullmann

- Vi har spesielle opplevelser med ulike
instanser vi har vært i kontakt med. Dessverre kan man noen ganger få inntrykk av
de ikke skjønner hva du snakker om , eller
er så dypt inne i egne agendaer og spor at
alt annet blir uinteressant, sier Kullmann
og gir samtidig et eksempel på et opplegg
i det offentlige som har lykkes:
Ullevål sykehus etablerte i utgangspunktet Kullmanns løsning for å kjøpe teleradiologiske tjenester. Det fungerte bra.
Ullevål ønsket å kjøpe flere tjenester fra
eksterne aktører ( Aleris og Unilabs)og
ville gjøre sine egne bestillinger hos de
private aktørene. – Fordi den teleradiologiske løsningen allerede lå inne på Ullevål, gjennom en tidligere avtale, kunne vi

enkelt installere IRX-Helsemail og Ullevål
kunne raskt benytte av andre tjenester i
tillegg til den radiologiske.
Kan du forklare teknologien i dette?
Den tekniske løsningen vi har etablert
innebærer at vi installerer et program som
har en identitet. Så har alle andre aktuelle
”samhandlingskandidater” muligheten
til å installere det samme programmet
og får dermed sine identiteter. Installasjon gjøres i en sikker sone i det området
pasientinformasjonen befinner seg. – Det
som er spesielt med vår løsning er at den
kan plukke ut informasjon og flytte den
til en annen sikker sone – til en fastlege,
avtalespesialist eller kiropraktor – enkelt
via en mail.

Det private ”på nett”
Kullmanns elektroniske konsept IRX-Helsemail, er nå i ferd med å sette seg i det private markedet. Sykehus som Aleris (Teres)
og Volvat, Unilabs og Curato i tillegg til de
fleste forsikringsselskapene som tilbyr
helseforsikring har tatt i bruk løsningen
og i disse dager implementeres systemet
deres i Storebrand og Gjensidige.

IRX HelseMail er en mailbasert
løsning med «ende til ende»
kryptering og
oppfyller kravene i Norm om
informasjonssikkerhet i helsesektoren
Alle som etablerer denne mailen kan sende pasientinformasjon til hverandre som Pdf.
,Word dokumenter, jpg. bilder
og DICOM bilder (røntgenbilder)
IRX eies av RisCo og samlet
har disse to selskapene etableringer i alle helseforetak i
Norge og leverer cirka 70 % av
all teleradiologisk samhandling i landet.
HelseMail koster ca. Kr. 1.000
pr. måned
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Alltid noe nytt
– og nyttig å lære

Emily Røsnes LIS-lege på Ullevål og rookie
blant Oculojentene

– Mange interesserte leger også fra den eldre garde. Fra venstre Inger Johanne Flagstad,
pensjonist, men som fremdeles jobber noe på sykehuset på Elverum, Hanne Birkeland (pensjonert PSLer ) Ingrid Slørdal Conradi, pensjonist, men jobber fremdeles (ca.) annenhver uke
i Ålesund. Bak fra V. Rim Alme, Statped og Eldbjørg Johansen, pensjonert PSLer og initiativtager til oculojentene. Til høyre i bildet Vibeke Dons Wankel, nåværende leder i Oculojentene
og nestleder i Øyelegeforeningen.

– Kombinasjonen av faglig
påfyll og sosialt samvær i en
avslappet atmosfære er inspirerende, sier «oculo-veteran»
og leder for gruppen ”Oculojentene” Vibeke Dons Wankel.
Overlege Stein Sundstrøm stilte velvillig
opp på vei hjem til Trondheim for å forelese om Avastin i onkologien. Et medikament som i utgangspunktet er brukt i
flere terapeutiske sammenhenger i kreftbehandlingen , men som også – i små
doser brukes i behandlingen av eksudativ
(våt) AMD( aldersrelatert maculadegenerasjon).
En forsamling på rundt 25 øyeleger i alle
aldre og kategorier – LIS-leger, overleger,
professorer og avtalespesialister stilte på

38

møtet i kjelleren på Edderkoppen i slutten
av april. – For meg var dette både spennende og aktuelt, sier Dons Wankel. Det
skjer en enorm utvikling på medikamentsiden – ikke minst når det gjelder kreft. Det
kan være vanskelig å følge med- og holde
seg oppdatert på alle fagfelt, og da er slike
foredrag er nyttige. For oss øyeleger er det
selvsagt spesielt interessant å høre om
hvordan bruken av Avastin, som brukes
til injeksjoner i øyet for makuladegenerasjon, begynte og hvordan den brukes i
onkologien. For eksempel at Avastin har
lite bivirkninger i onkologien hvor styrken
som brukes er betydelig høyere enn ved
injeksjon i øyet.

Mindre
konkurransepreget
Oculojentene er en nettverksgruppe av
både sykehusleger og praktiserende spe-

Emilia Kerty, spesialist i nevrologi og øyesykdommer er fast gjest hos Oculojentene.

sialister – og engasjerte pensjonister som
møtes opptil 3 ganger i året. – Når det er
en såpass liten gruppe blir vi bedre kjent
med hverandre - noe som gjør det lettere
å kontakte hverandre om faglige spørsmål
når behovet melder seg. Kombinasjonen
av faglig påfyll og sosialt samvær i en
avslappet atmosfære er inspirerende. Her
kan alle stille akkurat de spørsmålene de
vil uten å føle seg dum. – En av årsakene
til at det bare er kvinner som er invitert, er
for å skape en mindre konkurransepreget
atmosfære, forteller leder Dons Wankel
med smilet på lur. Jentene var veldig fornøyde og ville gjerne ha en oppfølger ,
legger hun til.
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Fra v.Trine Elise Vaskinnspesialist fra øyeavdelingen
på Ullevål og Anne Regine
Skogen, snart øyespesialist
og jobber på Ullevål

— All kreftstatistikk i Norge er
basert på 5 års overlevelse.
Så når vi skryter av å ha kurert
en pasient, har det vært en
sannhet med modifikasjoner,
sa onkolog Stein Sundstrøm.

En liten
— Hvor mye skal samfunnet
betale for at pasienter skal
leve noen måneder lenger? Det
var et av spørsmålene onkolog
Stein Sundstrøm stilte da han
foreleste om angiogenese for
Oculojentene.
I dag er ansvaret for innkjøp av blant annet
kreftmedisiner overlatt til det som kalles
Beslutningsforum. Dette forumet består
av de fire sjefene for helseregionene , og
Sundstrøm slo fast at allerede nå har de
gitt avslag på medisiner han og mange
med ham mente burde vært godkjent.
Han viste til Perjeta – et medikament som
nylig, etter to års tautrekking er akseptert som et behandlingstilbud til kvinner
med brystkreft. – Dette medikamentet har
en overlevelse på median 15-16 måneder lenger enn i dag. – En solid gevinst i
onkologisk sammenheng, sa Sundstrøm
og slo fast at mange kvinner kunne levd
lenger med dette tilbudet . Det er riktignok en palliativ behandling understreket
onkologen, og slo fast at ”dette er etikk i
høyeste potens”. Sundstrøm nevnte også
utfordringen med priser på onkologiske
medikamenter og ga uttrykk for at mye
forskning og kort patenttid nødvendigvis
måtte ha en innvirkning på pris. – I Norge
snakker man om at man kan akseptere å
betale 5-600000kr. per kvalitetsjustert
leveår, sa Sundstrøm og var tydeligvis ikke
helt fornøyd med at fire direktører har
siste ordet i prioriteringer av innkjøp uten

revolusjon
noensinne å se en pasient – han uttrykte
samtidig at et sted må grensen gå og konkluderte med at spørsmålet var komplekst.

Kreftoverlevelse
Kreftregisteret i Norge blir sett på som unik
i internasjonal sammenheng, – Men registerets overlevelsesstatistikk kan man ikke
alltid være trygg på, mente Sundstrøm.—
All kreftstatistikk i Norge er basert på 5 års
overlevelse. Så når vi skryter av å ha kurert
en pasient, har det vært en sannhet med
modifikasjoner, sa Sundstrøm.

Karnydannelse er
angrepspunkt
Angiogenese og anti-angiogenetisk terapi
var fagtemaet for kvelden og Sundstrøm
startet med å slå fast at enhver tumor trenger nydannelse av blodkar for å vokse. –
Dannelsen av nye blodårer er helt nødvendig både for vekst, infiltrasjon, invasjon og
metastasering, sa Sundstrøm, derfor er det
logisk at karnydanningen er et angrepspunkt. I anti-angiogenetisk terapi er det
altså karnydannelse og endotelcellene
som er ”target”, forklarte onkologen.
Antiangiogenetisk behandling er relevant
ved tumorer med rik vaskularisering som
ved ca renis, primært hepatocellulært carcinom, glioblastom, ca mamma, CRC(colorektal cancer) og ca pulm. Avastin virker
ved at det blokkerer VEGF (vaskulær endotelial vekstfaktor), forklarte onkologen.
Han viste til en artikkel publisert i NEJM
av Judah Folkman for nesten 50 år siden
i (1971) der Folkman skriver at celleklon
1-2mm ikke vil kunne få næringssubstra-

ter, men trenger dannelse av nye blodkar
for å vokse. Likevel er det ikke før de siste
8-10 årene at det har kommet for fullt med
antiangiogenetisk behandling. – Folkman
døde i 2008, han fikk aldri Nobelprisen,
men den burde han hatt , sa Sundstrøm.

Ava s t i n
Avastin (bevacizumab) er
et monoklonalt antistoff
som brukes blant annet i
behandling av tykk- og endetarmskreft, lungekreft, og
brystkreft, og gir pasientene
lengre overlevelse eller lengre
tid til sykdomsprogresjon enn
dersom de ikke mottar denne
behandlingen.
Det er kjent at en kreftsvulst
er avhengig av å kunne lage
nye blodårer (angiogenese) for
å vokse seg større enn 2 mm
i diameter. Avastin hemmer
angiogenese ved å binde seg
til vaskulær endotelial vekstfaktor (VEGF), og hindrer dermed at kreftsvulsten vokser
ukontrollert.
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NYE HJEMLER i 2015

FOR AVTALESPESIALISTER I ALLE HELSEFORETAKENE
Flere hjemler til avtalespesialistene var mantraet fra Bent
Høie lenge før han tiltrådte som
helseminister .
Våren 2013 la han frem sitt private lovforslag Dokument 8 der flere hjemler til
avtalespesialistene var blant søylene i
forslaget. Siden har løftet vært gjentatt i
mange sammenhenger i møter med Legeforeningen. Og nå snart to år etter at Høie
overtok Helse- og omsorgsdepartementet
venter man fremdeles spent på hva som
blir Bent Høies hjemmel-utspill.
I Helse Sør-Øst har det vært jobbet over tid
for å kartlegge behovet for flere avtalespesialister i hele regionen. Dette resulterte i
at arbeidsgruppen la frem en anbefaling
om at den nye handlingsplanen burde
inneholde en økning av antallet hjemler

I Helse Sør-Øst ble det i fjor budsjettert
med 11 nye hjemler i 2015 med følgende
fordeling:
4 i psykologi
2 i psykiatri
5 i somatikk – disse siste fem har følgende
fordeling på spesialitetene:
Pediatri, 100 %, Østfold.
Gynekologi ,100 %, Tynset.
Generell kirurgi,100 % Kr. sand.
Indremedisin/kardiologi,100 % Buskerud.
Urologi,100 % Vestfold.
Øye, 100 %, Kongsvinger.
Øye, 100 %, Buskerud.
Følgende psykiatrihjemler ble utlyst i
april, av disse er det kun en hjemmel
på Romerike som er ny. De andre er
allerede eksisterende hjemler:
3 hjemler: En i Follo og to på Øvre Romerike (en ny)
5 hjemler: Alle i Oslo Øst , hvorav en i BUP.
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med 15 i året de neste årene. Man ønsket
også en jevnere geografisk fordeling av
hjemler i regionen som blant annet innebærer prioritering av somatikk i Innlandet
og psykisk helsevern i Agderfylkene.
Under kan du se oversikten over hva som
er kommet av nye hjemler i 2015:

PSL-leder Sverre Dølvik mener han ser et
mønster som avtegner seg der Helse Midt
og Helse Vest ligger på etterskudd, men
gleder seg samtidig over at Helse Nord er på
offensiven. Han understreker at Bent Høie
har sagt at han ønsker rammeavtalen på
plass i tillegg til ny finansieringsordning før
han ”åpner slusene for nye hjemler” . Dølvik
synes likevel at det er litt spesielt at Helse
Vest nærmest legger lokk på utviklingen i
påvente av at alt er på plass.

Det er lyst ut en rekke
nye hjemler i Helse Nord:
Kardiologi, 100 %, Tromsø
Hud, 100 %, Svolvær.
Hud, 100 %, Alta.
Hud , videreføring og økning til 100 %,
Mo i Rana.
Lunge, 20 %, Alta.
Lunge 20 %, Narvik.

Helse Vest har opprettet én ny avtalehjemmel hittil i 2015 – avtalehjemmel i
fordøyelsessykdommer som er lokalisert
til Egersund.
Det er foreløpig ikke planer om å opprette
flere nye hjemler i år.
Helse Vest vil avvente resultatet av forhandlingene om ny rammeavtale mellom
Legeforeningen og de regionale helseforetakene før de eventuelt oppretter flere

Her ble det utlyst en ny hjemmel i psykiatri
- den er ikke besatt.
Det ble foretatt en økning av en del hjemler i 2015:
Hud, Steinkjer fra 50 til 100 %
Kardiologi ,Ålesund fra 20 til 50 %
Øye, Namsos fra 30 til 50 %
ØNH, Trondheim fra 25 til 50 %
Øye ,Trondheim fra 20 til 50 %
ØNH, Trondheim fra 25 til 50 %
Psykiatri, ny- men ubesatt
Indremedisin, Molde fra 85 til 100%
Utvide 85 % indremedisin i Trondheim
til 100 % ved nytilsetting
Følgende hjemler vurderes:
20 % hjemmel fysikalsk medisin, Ålesund
20 % hjemmel kirurgi, Ålesund
60 % hjemmel psykiatri, Ålesund
Psykiatrihjemmelen på 60 % i Ålesund er
i drift frem til juni. Det vil bli avertert en
100 % hjemmel på et senere tidspunkt.
Sted er ennå ikke fastsatt.
20 prosenthjemler i kirurgi og fysikalsk
medisin slutter også i sommer, de er i
Ålesund, og det vil bli tatt stilling til etter
hvert hva man gjør med disse prosentene.
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Glassperlespillerne

Jeg gjenleser for tiden Hermann Hesses roman Glassperlespillet. Da jeg leste boken for første gang fant
jeg den ikke bare kjedelig og oppkonstruert, men også kjemisk fri for den fargerikdom og magi som hadde
bergtatt meg ved lesningen av Deminan, Siddharta og Narsiss og Gullmunn.
Nå vel 35 år senere er det tross alt noen
linjer i boken som finner et snev av gjenklang, men det skyldes ikke romanforfatteren, men regjeringen Solberg. Linjene
er hentet fra bokens første side og lyder:
«Ett av de høyeste prinsipper i vårt åndelige liv er at det individuelle skal utslettes
og at enkeltmennesket mest mulig fullkomment skal innordnes i de pedagogiske
og vitenskapelige myndigheters hierarki.
Og dette prinsipp er da også gjennom
lang tradisjon blitt virkeliggjort så vidt
fullstendig at det i dag er overmåte vanskelig, ja i mange tilfelle helt umulig å
finne biografiske og psykologiske detaljopplysninger om enkeltpersoner som
på en fremragende måte har tjent dette
hierarki; i svært mange tilfelle lar det seg
ikke engang lenger gjøre å oppspore disse
personenes navn. Det er nå imidlertid
et karakteristisk trekk ved åndslivet i vår
provins, at den hierarkiske organisasjon
hyller anonymiteten som ideal, og at man
også er kommet meget nær virkeliggjørelsen av dette ideal».
Den første myndighetshendelse på vitenskapens område som har foranlediget
disse linjer er Regjeringens forslag om at
tilsatt rektor og ekstern styreleder blir normalordningen ved alle institusjoner under
universitets- og høyskoleloven. Departementet vil med dette forslag ikke bare
utnevne alle eksterne styremedlemmer,
men også styrelederen. På tross av at over
2500 ansatte i universitets- og høyskolesektoren har protestert mot forslaget, vil
Regjeringen etter alle solemerker få flertall
i Stortinget takket være Arbeiderpartiet. I
oppropet som dannet opptakten til underskriftskampanjen skriver vi:
«Vitenskapelige institusjoner har en egen-

art. De skal søke det vi ikke vet; de skal gi
nye innsikter slik att menneskene kan te
seg klokere på denne kloden; de skal gi
rom for å artikulere alternativer og kritikk;
de skal hevde faglighet; de skal stimulere
til refleksjon. Nettopp for å tjene samfunnet slik må institusjonen ha et frirom, et
sterkt innslag av autonomi».

”

	
Ett av de høyeste
prinsipper i vårt åndelige
liv er at det individuelle
skal utslettes og at
enkeltmennesket mest
mulig fullkomment
skal innordnes
de pedagogiske
og vitenskapelige
myndigheters hierarki
Hermann Hesse

Disse ord gjorde imidlertid lite inntrykk
på flertallet i Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité da oppropet
og underskriftene ble overlevert komiteen
2. juni. Tvert i mot fikk vi høre at det er
helt nødvendig at en institusjon som har
eksistert helt siden 1800-tallet!!! tilpasser
seg den nye tid og behovet for en mer
slagkraftig ledelse. At medlemmer
av den komite som har det øverste ansvar i landet for forskning og
utdanning avslører sin uvitenhet
på denne måten er pinlig. Direkte
farlig blir dette når aktiv uvitenhet
får politiske konsekvenser for en
institusjon som har overlevd både
kriger og revolusjoner og pest og

kolera i over 1000 år. Mot uvitenheten
kjemper som kjent selv gudene forgjeves.
Det andre eksempelet på myndighetsgenerert disiplinering av vitenskapelig
virksomhet er Regjeringens nedleggelse
av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten som en selvstendig og uavhengig
institusjon. Dette skal tre i kraft 1.01. 2016
ved at deler av senterets aktiviteter legges
under Folkehelseinstituttet, og restene
– det vil si oppgaver innen kvalitet og
pasientsikkerhet - underordnes Helsedirektoratet. Dessuten skal Sekretariatet
for Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten følge
med som nissen på lasset til Helsedirektoratet. Det gis ingen faglig begrunnelse
for denne nedslaktning og opphugging,
bare administrativt svada om «forenkling,
effektivisering og bedre utnyttelse av ressursene». For brukerne av helsetjenesten
er dette urovekkende nyheter. For det første fordi man fra nå av vil bli henvist til en
kunnskapsoppsummering som verken
er uavhengig eller uhildet. For det andre,
gjennom innlemmelsen av sekretariatet
for Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten i Helsedirektoratets maktstruktur, mister Rådet
den siste rest av uavhengighet. Det er gode
tider for anonyme glassperlespillere i Norges kunnskapshierarki.

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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«Kunst vasker hverdagens
støv av sjelen» Picasso

Hudlege Anne Klemeyer planlegger å ha
flere utstillinger i sin praksis.

Et tilfeldig blikk gjennom
vinduet i en smykkeforretning
ble begynnelsen på hudspesialistens fascinasjon for billedkunstneren Bjarne Røtterud.
Tekst og foto: Lottelise Folge

På nyåret flyttet Anne Klemeyer inn i nye
lokaler på Bekkestua i Bærum og det tok
ikke lang tid før Bjarne Røtteruds bilder
hang på veggene på venterom, kontorer
og behandlingsrom, ja, allerede før man
kommer inn på klinikken blir man møtt
av bilder gjennom dørglasset.
– Pasientene gir uttrykk for en følelse av
ro og harmoni når de kommer , sier hudlegen som er tror at bildene har en posi-
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Pasientene gir uttrykk for en følelse av ro og harmoni når de kommer , sier Anne Klemeyer

tiv virkning på atmosfæren i klinikken. –
Men mennesker skjønner ikke alltid hva
som påvirker dem, sier Klemeyer, hun er
overbevist om at estetikken har en større
innflytelse på oss enn vi tror.
Fem års fascinasjon Det hele begynte for
fem år siden. Gjennom bildet hun fant i
smykkebutikken, Nikk hun kontakt med
kunstformidler Kristin Jordfald som stadig
er opptatt av nye måter å formidle kunst
på. Da Klemeyer ytret ønske om å kjøpe
et bilde, fikk hun råd om å dra ut å se på
flere av Røtteruds arbeider hos Jordfald
på Voksenåsen. – Jeg ble veldig betatt,
erindrer Klemeyer. Hun fikk hun låne flere
bilder med seg hjem og endte opp med
å kjøpe et helt annet enn det første hun
forelsket seg i .
Da Kristin Jordfald fra firmaet Kulturkonsept fikk nyss om at Anne Klemeyer skulle

”

Ondt skal med
kunst fordrives
Kjartan Slettemark

inn i nye lokaler var hun ikke i tvil- Røtterud måtte vises frem i de nye lokalene og
hvorfor ikke en salgsutstilling? – Kall det
gjerne et hudgalleri, ler hudspesialisten.
Det praktiske blir ordnet ved at Jordfald
har adgang til lokalene på kveldstid. Klemeyer blander seg ikke inn i salget – hennes rolle i prosjektet er egentlig bare å dele
ut visittkort til interesserte pasienter og
hygge seg over bildene – de skal henge i et
halvt år da er det klart for en ny utstilling,
avslutter hudspesialisten.
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Bjarne Røtterud

Kall dette gjerne et hudgalleri, sier Anne Klemeyer

Om Anne Klemeyer
Det beste med å være avtalespesialist er muligheten for å jobbe selvstendig og ha
kontroll på hverdagen, sier Klemeyer. Hun jobber fem dager i uken og har et gjennomsnitt på 30-40 pasienter hver dag inklusive lysbehandling. Det administrative
gjør hun unna på slutten av dagen. Det aller beste faglige påfyllet får hun årlig i
Berlin på kongressen ”Update dermatology”, – der er det få norske kolleger, smiler
hun, siden det meste foregår på tysk – effektivt og i høyt tempo nesten tre dager
til ende. Noen vår – og høstmøter blir det også, og hun leser mye fag. Utdannelse: 1
avd. Leuven, 2.avd.Aker/Lørenskog LIS på Ullevål (85-91) Privatpraktiserende fra
91-98. Avtalespesialist fra 1998.

Bjarne Røtterud (1929-2011),
norsk maler og tegner. Utdannet
bl.a. ved Statens håndverks- og
kunstindustriskole og Statens
Kunstakademi i Oslo. Siden 1969
bosatt i Paris. Malte opprinnelig
i et Nigurativt formspråk med
innslag av abstrakte elementer, men arbeidet siden slutten
av 1960-årene med et rent
abstrakt maleri. Malte gjerne
med akrylfarger i pastelltoner,
og benyttet svært få farger.
Utførte 1995 ni malerier til sykehuset Beaujon i Clichy utenfor
Paris. Bjarne Røtterud delte året
mellom Paris og landlige trakter
i Norge. Vinteren i et komprimert storbyliv, - sommeren i et
landskap med vidt utsyn og høy
himmel. Med debututstillingen i
1967, plasserte Bjarne Røtterud
seg sentralt i kretsen av unge
kunstnere som i 1960-årene
arbeidet frem en fornyelse av
norsk kunst et «abstrakt» billeduttrykk basert på fransk 1930og 1940-talls maleri. Omtrent
rett etter debututstillingen dro
Bjarne Røtterud til Paris, hvor
han siden bodde. Og mens
hans norske kolleger forholdt
seg til sine franske forbilder på
avstand, via utstillinger, tidsskrifter og lynvisitter til København og Paris, ble Bjarne Røtterud allerede tidlig i 1970-årene
en aktiv deltaker i det parisiske
kunstliv. Med en rekke utstillinger høstet han Nine kritikker,
som pekte på hans forankring i
nordiske kunsttradisjoner. Slik
norske kritikere festet seg ved
franske impulser da han først
etter mange år igjen stilte ut i
Norge.
Kilder: Per Hovdenak og Store
norske leksikon
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En medisinsk historisk
byvandring
på tempelgulvet og drømte at han ble
kurert under en legende søvn.
Behandlingsrepertoaret ble med tiden
utvidet til også å inkludere mer tidsriktige
terapimetoder og tempelets presteskap
ble sekundert av leger med medisinsk
skolering. Kultstedet fikk dermed gradvis
karakter av å være en kuranstalt, nærmest
for et sykehus å regne. Men legeyrket nød
ingen høy status i Roma, og få av landets
egne borgere valgte en karriere innen
helsefag. Gjennom det meste av antikken forble derfor medisinsk behandling
i greske hender. Medisinmennene på øya
var en isolert gruppe greske terapeuter.
Romerne besøkte dem kun i ytterste nød.

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.

Roma burde være alle kunst og kulturinteressertes storbyfavoritt. Den er, med sin
arkeologi- og kunsthistorie, unik, uslåelig
og uforglemmelig. En by med uavbrutt
arkeologi-, kunst- og kulturhistorietradisjon, fra antikken til våre tid, med kontinuitet som omfatter både arkitektur og
funksjon. Nye kultsteder er lagt på restene
av fortidens og gammel kultpraksis erstattet av ny. Romas viktigste monumenter er
godt kjent og overflittig besøkt, men det
finnes en rekke mindre påaktede severdigheter. For dem med interesse for antikkens
helsevesen, burde monumenter fra legekunstens fortid, være smittende attraktive.

Isolert i elven
Fra Trastevere over Cestio broen, til Isola
Tiberina, Tiberøya.
Her fantes tidligere helligdommer for flere,
ulike guddommer, blant dem Tiberinus,
en elvegud som i følge tradisjonen skulle
være delansvarlig for sykdomsbehandling. Andre kultfigurer var tilknyttet underverdenen, forbundet med dødekult, i følge
tradisjonen assosiert med helbredelseskult. Virksomheten fikk en ny start da
den greske legegud – Asclepios, i assistents
form, landet på øya og dermed innførte
gresk helsevesen i Roma. Begivenheten
dateres tilbake til det tredje århundre f.
Kr., da man under en pestepidemi, påkalte
hjelp og sendte en delegasjon til Hellas for
å hente legeguden Asclepios. Men istedenfor guden selv, sendte man hans assistent,
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Kuranstalt i ny regi
Med introduksjon av kristendommen, mistet
Asclepioskulten noe av sin betydning, og
Asclepios rolle som frelser fra sykdom, ble
gradvis overtatt den nye frelser.

en slange. Vel ankommet Roma, krøp den
i land på Tiberøya. Pesten forsvant og der
slangen hadde landet, ble det oppført et
tempel, viet Asclepios, en for Roma ny
og fremmed guddom. Plasseringen av
tempelet var ikke tilfeldig. En forutsetning for etablering av slike kuranstalter,
var tilgang på rent, friskt vann, helst av
helbredende karakter. Dette fandtes og
Asclepios tempel kunne oppføres i nærheten av et helsebringende vannreservoar.
Med plassering på øy var tempel, og følgelig pasienter behørig isolert. En annen
årsak til øyvalget, var at Asclepioskulten
representerte en for Roma fremmed kult.
Som sådan hørte den til utenfor bygrensen, og kunne bare dyrkes der.
Tempelet, oppført til ære for Asclepios,
ble efterhvert Romas viktigste helsesenter,
med søvnterapi som viktigste helbredelsesrituale. Den syke ankom senteret, sov

I det første århundre e. Kr. ble den fremre
del av Tiberøya utsmykket og omarbeidet.
Blokker av travertin (en type kalksten),
ble meislet ut slik at de fremstilte et gresk
skip. En obelisk i midten illuderte masten
og stevnen ble dekortert med et portrett
av Asklepios flankert av slangen ( Fig 1).
Med introduksjon av kristendommen,
mistet Asclepioskulten noe av sin betydning, og Asclepios rolle som frelser fra
sykdom, ble gradvis overtatt av en ny
frelser. Dermed fikk tempelmedisinen et
oppsving. Helbredelse ved med bønn,
mirakler og myter, var helt i tråd med kirkens lære, og var langt å foretrekke fremfor
skolemedisin. Den nye kult var dessuten
Asclepioskulten overlegen da den, i tillegg
til sykdomshelbredelse, kunne tilby oppstandelse fra de døde.
For å markere overgangen fra pagan til
kristen helbredelseskult, ble det på keiser
Otto den tredjes initiativ reist en kirke
på restene av antikkens Asclepiostempel. Kirken er viet San Bartolomeus, en
av Kristi disipler. Han ble flådd levende,
og korsfestet, et brutalt og grotesk martyrium, avbildet i Michelangelos dommedagsfreske i det Sixtinske Kapell. På
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helgenens nyflådde skinn, har kunstneren
malt sitt eget portrett ( fig 2). Skinnrelikviet forklarer hvorfor kirken ble viet
akkurat denne helgen; hudflettet martyr
gav ansvar for hudsykdommer, tilstander
tidvis ansett som smittsomme og derfor
isolasjonstrengende.
Kirken ( Fig 3) fremstår med en barokk
fasade og er delt inn tre skip, med antikke
søyler, sannsynligvis fra det antikke
Asclepiostempel. Nedenfor alteret, en
uthult søyletrommel som sannsynligvis markerer den antikke brønnen over
Tiberøyas sagnomsuste, legendariske
vannkilde.
Vis a vis kirken, fantes ytterlige antikke
kultsteder, enkelte med tilknytning til
helbredelseskunst; helsetjenester altså
i begge ender av øyen.
I likhet med Asclepioshelligdommen
ble også disse overbygget, her med både
kirke og hospital. En kirke, inkorporert
i sykehuset, er bygget over et tidligere
Jupitertempelet, mens selve hospitalet,
i tråd med overgangen fra gammel til ny
helbredelseskult, er bygget over elveguden
Tiberinus sunnhetshelligdom. Sykehuset,
et moderne hospital, drevet av ”Gjøregodtbrødrene” = Fatebenefratelli, knytter,
med sin plassering, an til en over 2000 år
gammel hospitaltradisjon, og er smitte-

vernsriktig isolert på en øy. Samme sted!
Samme funksjon!

På vei til Forum
Fra helsefarmens elvebrus er det ikke
langt til Forums sus, hvor man nedenfor
Palatinen, ved siden av Vestalinnetempelet, finner et større kompleks hvorav flere
enheter har vært anvendt til medisinsk
behandling.
Som på Tiberøyen fantes også her en kilde,
viet Iuturna, en vannymfe med delansvar for helse og sunnhet. Kilden var en
av Romas viktigste ferskvannskilder, og
vannet var en ingrediens i Romerrikets
statsofferhandlinger. I tillegg hadde
kilden, i følge legendene, helbredende
egenskaper. Under keiser Hadrian (117138) ble det bygget benker rundt kildens
basseng (Fig 4) og man kunne riktig benke
seg efter det rituelle bad. Her skal også
ridderstandens helter og kultisk frontfigurer, tvillingene Castor og Pollux ha vist
seg, efter å ha kjempet i krig på romernes
side. En bygning fra Trajans (97-117) tid,
anlagt i nærheten, tjente som lokale for
helbredelsesritualer, sammenlignbare
med dem praktisert i Asclepioshelligdommen, her i regi av Castor og Pollux, hvis
tempel like ved. Med sine tre korintiske
søyler, er det et av Forums mer spekta-

Et brutalt og grotesk martyrium, avbildet
i Michelangelos dommedagsfreske i det
Sixtinske Kapell. På helgenens nyflådde
skinn, har kunstneren malt sitt eget portrett.

Bygningen var opprinnelig holdt for å være
viet keiser Maxentius sønn Valerius Romulus.
Nyere funn tyder imidlertid på at dette er en
helligdom for Jupiter Stator. Hovedinngangen er flankert av to porfyrsøyler, en kostbar
sten vanligvis forbeholdt keiseren og lukket
av originale bronsedører hvis låsmekanisme
fortsatt fungerer
Kirken slik den fremstår viser en barokk fasade, flankert av en kampanile til venstre . Kirken
er delt inn tre skip, med antikke søyler som sannsynligvis stammer fra det antikke Asclepiostempelet.
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Kilden var en av Romas viktigste ferskvannskilder, og dens betydning ble understreket
ved at vannet var ingrediens i Romerrikets
statsofferhandlinger. I tillegg hadde kilden,
i følge legendene, helbredende egenskaper.

Kirken San Lorenzo in Miranda, bygget over
keiser Antoninus Pius og hans gemalinne
Faustinas tempel (Fig 6 ). Det ble bygget om
til kirke i det 7-800 århundre og i 1430 gitt til
farmasøytenes kollegium. Medisinsk farmasøytisk virksomhet og laug med hovedsete
i farmasøytenes kirke, ble oppført like ved
Galens urtehage.

kulære monumenter (Fig 5). Legerollen
har Castor og Pollux overtatt fra greske
forbilder, Machaon og Podaleirios, Trojanerkrigens legehelter.
Med innføring av Kristendommen ble kurstedet furnert med en apsis og dermed
omgjort til et kristent kultbygg, senere
referert til som oratorium for de 40 martyrer. Avbildning av legehelgener, tyder
på at oratoriet også ble brukt til helbredelsesritualer, med tilbud om helbredelse
ved søvn, med førkristent pleiepersonale
byttet ut med kristne helsearbeidere.
I flukt med oratoriet ligger Forums eldste
kirkebygg: Santa Maria Antiqua. Den var
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bygget over antikke rester fra Domitians
tid ( 81 – 96 ), og var opprinnelig en helligdom viet til gudinnen Minerva (Athene).
Den ble opprinnelig delvis brukt som
sykestue, i tempelmedisinsk regi. Denne
tradisjonen fortsatte efter ombyggingen
til Mariakirke, noe som fremgår av kirkekunsten; fresker viser Asclepios, i selskap med kristne legehelgener. Hedensk
inkubasjonssøvn på tempelgulv og dyrefell, ble erstattet av søvnrituale på hellig
kirkegulv. Samme prosess altså som på
Tiberøyen, hvor Asklepios helligdommene
ble erstattet med kristne kultsteder.

Miraklenes tid
Efter at Kristendommen hadde overtatt
gresk/romersk inkubasjonsmedisin, fikk
den nye mirakelkult et nytt lokale vis a
vis Castor og Pollux tempelet, med en
kirke hvis substruksjoner utgjøres av en
antikk rundbygning og rester av Vespasians Forum. Rundbygningen var opprinnelig holdt for å være viet keiser Maxentius sønn Valerius Romulus, men nyere
funn tyder på at det var en helligdom
for Jupiter Stator. Inngangen er flankert
av to porfyrsøyler, og lukket av originale
bronsedører hvis låsmekanisme fortsatt
fungerer ( Fig 6). I det sjette årh. inngikk
tempelet samt deler av Vespasians Forum,
i kirkebygget, viet legehelgnene SS Cosmas
og Damian. Helbredelseskulten forbundet
med legebrødrene, er en direkte videreføring av antikkens Asklepioskult, med
klassiske forbilder som Asclepiossønnene
Podaleirios og Machaon på den ene side,
og Castor og Pollux på den annen side.
Behandlingen i helgenkirken var den
samme som i antikkens Asclepioshelligdommer. Den syke kom inn i kirken, falt i
søvn og drømte at legehelgnene åpenbarte
seg for dem, hvorefter den syke våknet
opp helbredet. Behandlingen var ofte
mirakuløs og spektakulær, hvorav bentransplantasjon fra sort donor så å si tar
mirakelkaken. Helgenkirken er fortsatt i
bruk og oppsøkes ofte av klienter med
medisinske problemer.
I forbindelse med Vespasians Forum,
fantes i antikken forsamlingslokaler og
bibliotek. En av de flittig besøkende var
Marcus Aurelius (161-180) livlege, Galen
(129-216), et av medisinens store navn.
Han var ofte i Roma og presenterte i 162
sine revolusjonerende teorier nettopp her.
Legekunstens spede medisinske teorier,
basert på datidens forskningsteorier,
ble forkynt i substruksjonene Cosmas og
Damians helbredelseskirke – kristen mirakelkult på ruinene av antikk legekunst og
legevitenskap.

Her lå også et apotek og en urtehave. I
samme område finner vi Antoninus Pius
og Faustinas tempel (Fig 6 ). Det ble bygget om til kirke i det 7-8 årh og i 1430 gitt
til farmasøytenes kollegium. Så, mens
man håpet på mirakler i legebrødrenes
kirke, kunne man få skikkelig medisinsk
behandling med farmaka i nabokirken.

Vi flytter ikke
Rester fra Romas tidligste helseinstitusjoner finnes i form av ruiner på Tiberøya
og Forum Romanum. Her er ikke revet,
men satset på gjenbruk av anlegg. Kristendommens medisinske tradisjon er en
direkte fortsettelse antikkens helsevesen,
praktisert i behandlingsinstitusjoner, med
mer enn 2000 årig tradisjon i medisinsk
behandling.

Castor og Pollux-En bygning fra Trajans (97117), tjente som lokale for helbredelsesritualer, sammenlignbare med dem praktisert i Asclepioshelligdommene, men her
på Forum i regi av Castor og Pollux. Deres
tempel like ved , med sine tre korintiske
søyler, er et av Forums mer spektakulære
monumenter.
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