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NYHETER/AKTUELT
LEDER

Sykdomsjakten
A

llmennmedisinerne har vedtatt flere tiltak mot overdiagnostikk, et av dem er at det må tas et oppgjør med
myten om tidlig diagnostikk som et udelt gode. Foreningen
har med dette satt navn på det som ser ut til å bli et stadig
mer alvorlig problem for helsevesenet. Det er et problem
som er vanskelig å hanskes med og som kan ende med
statlige skjerpede krav til regulering av sektoren.

kreft: ” Du får en hundredel (én prosent) lavere risiko for
tarmkreft for fem minutter kikkert pluss et klyster, mot en
risiko for å bli skadet på litt under en tusendel. Eller enda
enklere: Du reduserer din risiko for å dø av tarmkreft fra
fem prosent til fire prosent for fem minutter kikkert. Men
du må nok være forberedt på å dø omtrent på samme tid,
men av noe annet (kanskje mindre plagsomt).

I

D

dag oversvømmes samfunnet av diagnostiske metoder,
mer eller mindre effektive. Og det står ofte sterke økonomiske interesser bak – interesser som ikke er omfattet av
etiske regelverk og nesten ikke av juridiske. Internettilbud
på medisiner over landegrensene byr norske myndigheter
på nesten uoverstigelige utfordringer. Apotekene tar bilder
og sender dem til spesialister for analyse, private foretak
tilbyr screening av ymse slag, optikere utfører undersøkelser med hjelp av markedets dyreste apparatur. Utstyret
må gå på høygear om det skal betale seg og tendensen
til markedsføring som kan være på kanten av forbrukerlovgivningen er utbredt. Resultatet er overproduksjon av
engstelige kanskje-pasienter. Av semi-kvalifiserte yrkesgrupper drives de inn til helsevesenets spesialister som
allerede er presset for tid og som heller ikke tør annet enn
å prioritere dem. Køene vokser og pasienter som kunne
ha behov for rask behandling og som har ventet tålmodig
på tur, skyves bakover.

B

ehovet for storstilte programmer for screening av en
veldefinert befolkningsgruppe er ikke tema her. Den
store utfordringen består i tendensen til vill-screening,
uorganisert bruk av diagnostiske tester.

M

ediene har selvsagt en plass i dette. For et år siden
trykket Aftenposten en artikkel som viser til at Volvat,
ved koloskopi, hadde oppdaget forstadier til tarmkreft
(adenomer) hos en tredel av de undersøkte pasientene.
”Dette høres skummelt ut, men er det det? Nei, ikke veldig”,
kommenterte professor Michael Bretthauer i en kronikk
noen dager senere (27.8.2014): ”Det er faktisk akkurat som
ventet. Ca. 25 prosent av alle 60-åringer i Norge har slike
adenomer. Undersøker man et knippe friske nordmenn
som er over 70 år, er andelen sågar 50 prosent. Å ha adenomer i tarmen er vanlig. De aller fleste av disse utvikler
seg aldri til kreft. Bare et lite fåtall gjør det.” Ved hjelp av
enkel matematikk viste Bretthauer så i hvilken grad en
kikkertundersøkelse faktisk reduserer risikoen for tarm-

et er åpenbart at slike undersøkelser skaper et etterspørselspress i helsevesenet som stresser systemet.
Stresset berører selvsagt også avtalespesialistene.

F

or ikke lenge siden fikk jeg innblikk i hvordan optikerbransjen er et eksempel på denne høyt oppdrevne
markedsføringen mot befolkningen. På bakrommet til en
optiker så jeg en plakat der resultatmålene for de ansatte
var slått opp. Der gikk det frem at alle kundene skulle tilbys
en synsundersøkelse. Plakaten var utformet av et byrå som
jobber med adferdsendring hos kundene. Det kan vel ikke
være tvil om at optikerne de siste årene har måtte finne
nye jaktmarker. ”Billigbrilleindustrien ” har eksplodert
og tilbud om operative inngrep for synskorreksjoner er
omfattende. I dag er optikerforretningene små teknologiske sentre med apparatur til priser som går ut over
bunnlinjen dersom de ikke ustanselig er i bruk. Problemet
er tolkningen av testene som utføres og som fører til at et
unødvendig stort antall pasienter henvises til spesialist.
Presset på ventelistene, som dette har medført, bør være
et grunnlag for å diskutere hvorvidt henvisningsretten bør
innskrenkes eller fjernes. Allerede er det eksempler på at
sykehus ikke lenger vil ta imot pasienter fra optikerne og
dette er et alvorlig signal om at noe kan være på gang.

Lottelise Folge
Ansvarlig redaktør
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Tidenes PSL-møte på Bristol i Oslo

Antallet deltagere
doblet på fem år
Det var rekorddeltagelse på
årets administrasjonskurs og
årsmøte på Bristol, da PSL-leder
Sverre Dølvik kunne hilse 155
medlemmer velkommen på kurs.
Flere medlemmer måtte avvises,
noe PSL-lederen sterkt beklaget.
Tekst og foto: Lottelise Folge

Det var satt strek ved 120 deltagere – som
var antallet Hotell Bristol i Oslo kunne
håndtere, men mange aksepterte ikke
avslaget og dukket opp likevel. Økningen
i oppslutning har skjedd gradvis. Fra 2010
og frem til i år har antallet deltagere på
årsmøtet økt jevnt og trutt fra 68 til 155,
en økning på 100 %. Mange av deltagerne
mente at en viktig årsak til rekordoppslutningen skyldtes PSL-leder Dølviks
innstendige oppfordring i medlemsbrev
på nett og i Legekunsten om å komme
på møte. I brevet til medlemmene skrev
Dølvik, sitat: Hvis du bare en gang i din
karriere som medlem i PSL skal delta på
Administrasjonskurset , så bør det bli i
år (sitat slutt). Han skrev om ordningen
for avtalespesialister som står i spill, om
reforhandling av rammeavtalen og om
forslag fra staten om gjennomgripende
endringer i avtalen. Og oppfordringen
hadde åpenbart en effekt.

Svakt oppgjør
- godt samarbeid
Årets program tilbød både helsepolitikk
og fag i tillegg til noe litt mer uvanlig på
denne typen kurs – en pasientopplevelse
fra Radiumhospitalet.
Dølvik benyttet anledningen til å gi en
oversikt over aktiviteter det siste året og
kunne konstatere at årets oppgjør var svakt
som forventet , noe han begrunnet med
”de vanlige sykliske svingningene fra år
til år og med overheng fra fjoråret”. Han
var skuffet over at PSLs meget kvalifiserte
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Sverre Dølvik er svært glad for det gode samarbeidet mellom PSL og de andre yrkesforeningene.

kandidat, Karin Stang Volden ikke ble
valgt inn sentralstyret i Legeforeningen
etter PSLs avtroppende Synnøve Bratlie,
men uttrykte samtidig stor tilfredshet over
et meget godt samarbeid mellom PSL og
de andre yrkesforeningene. Det hører med
til historien at både Allmennlegeforeningen og Yngre Legers var representert på
møtet og på banketten der de begge holdt
tale.

”

– Hvis du bare en 		
gang i din karriere		
som medlem i
PSL skal delta på 		
Administrasjonskurset, så bør det 		
bli i år.
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Kan ikke ha samarbeid basert på

lokale ildsjeler
Et tettere samarbeid mellom
sykehus og avtalespesialist er
helt avgjørende og må settes i
system, sa Steinar Marthinsen i
sitt innlegg på PSLs årsmøte.
Tekst og foto: Lottelise Folge

arbeid. – Et område som har vært svært
krevende å få til, innrømmet Marthinsen.
Dette siste punktet handler om en formalisering av allerede eksisterende samarbeid for mange, men også et viktig krav
og signal til de sykehusene og avtalespesialistene der samarbeidet er lite utviklet
(red.anm.).

En Mercedes
med rattlåsen på

– Det betyr at vi må få et godt rammeverk, der vi ikke er avhengig av lokale
ildsjeler som jeg ser her i salen, smilte
viseadministrerende direktør i Helse SørØst. Samtidig beklaget han at det var
vanskelig for ham å holde innlegg om
Rammeavtalen for PSLerne en måned
før forhandlingsstart og ba om forståelse
for at han ikke kunne ”foregripe forhandlingene som sådan”. Men i innledningen
av foredraget, med tittelen En ny vår for
avtalepraksis?, understreket han at det
var grunn til å være fornøyd med at den
tidligere avtalen (fra 2005) som har holdt
helt frem til i dag.
Marthinsen bedyret at avtalespesialistene
er en integrert og viktig del av det regionale
helseforetakets sørge for ansvar og slo
fast at polikliniske tjenester blir en stadig
viktigere del av tjenestetilbudet.

Samarbeid
– en krevende øvelse
Han understreket imidlertid at man fremdeles jobber for enda bedre integrering av
avtalespesialistene, og vil beholde ordningen der den administrative tilknytningen
til avtalespesialistene skal være direkte
under det regionale helseforetaket.
Han anbefalte også at alle individuelle
avtaler om spesialistpraksis skal ha en
underliggende avtale med det lokale helseforetaket som binder partene til et sam-

Han kom raskt inn på handlingsplanen
Helse Sør-Øst har laget for avtalespesialistene og mente at denne planen danner
bakgrunnen for et enda bedre samarbeide
mellom foretakene og avtalespesialistene.
– Jeg vet jo at mange har ment at ordningen har stått litt stille sa Marthinsen, og
tenkte nok blant annet på uttalelsen til
en fagdirektør i en av de regionale helseforetakene som sågar i et møte uttalte
at ”avtalespesialistordningen er som en
Mercedes med rattlåsen på” (red. anm.).
Derfor er det viktig at man nå jobber for
at det blir en ny vår for avtalepraksis som
tittelen på foredraget indikerer, mente
Marthinsen.

”

Det kan være aktuelt å
benytte delte stillinger
mellom avtalepraksis 		
og sykehus , for å bedre
rekrutteringen til
mindre lokalsykehus
S.Marthinsen

En stor og betydelig andel
– Avtalepraksis er en stor og betydelig
andel av vår virksomhet.
I dag er det om lag 1050 avtalespesialister

Det kan være aktuelt å benytte delte stillinger mellom avtalepraksis og sykehus , for å
bedre rekrutteringen til mindre lokalsykehus
(S.Marthinsen).

og avtalepsykologer som har driftsavtale
med Helse Sør-Øst, sa Marthinsen og slo
fast at på landsbasis sto spesialister med
avtale for cirka 28 prosent av den polikliniske virksomheten i somatikk og 25 % i
psykisk helsevern. Innen somatikken er
det i dag fem områder som dominerer i
avtalepraksis, både i HSØ og i landet for
øvrig og som står for 90 % av spesialistkontaktene i Helse Sør-Øst ; hud, ønh,
gynekologi, indremedisin og øye. Og øye
alene står for ca 70 % i forhold til aktiviteten i Helse Sør-Øst, la Marthinsen til.

All time High –
for sykehusene
Det var uttrykket Marthinsens brukte da
han beskrev den polikliniske virksomhe-
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ten på sykehusene i HSØ 2014, der tallene
viser en økning på rundt 100 prosent. I
følge Marthinsen har man siden 2011 hatt
en betydelig økning i polikliniske aktiviteten– en villet satsning på sykehusene for
å sikre ”færre ventende og kortere ventetid” som viseadministrerende direktør
Marthinsen uttrykte det, samtidig som
han mente at man ligger rimelig bra an
også for 2015.Han slo samtidig fast at man
ikke så den samme økningen i aktivitet
hos avtalespesialistene, men var raskt ute
med å innrømme at det faktisk kunne ha
en sammenheng med at man ikke hadde
økt antallet hjemler.

Balanse i regnskapet
– Frem til nå har avtalespesialistene ikke
vært tildelt vurderingskompetanse. Sett
fra HSØ sin side anbefaler vi ordningen
og det jobbes med ulike forslag til løsninger i departementet , sa Marthinsen som
også hadde flere avtalespesialister i gruppepraksis på ønskelisten. Dette mente
han vil fremme kompetanseutviklingen,
lette ferieavviklingen og sist men ikke
minst– med ordet ”alle” elsker– fremme
et robust miljø. Han ønsket seg også flere
nyhenviste pasienter i avtalepraksis og
fortalte at de er svært opptatt av å se på
håndteringen av nyhenviste pasienter på
sykehusenes poliklinikker kontra kontroller og sørge for balanse i dette.

Delte stillinger mellom
sykehus og avtalepraksis
En spørreundersøkelse blant fastlegene
i HSØ tyder på at det er størst behov for
flere avtalespesialister innen psykiatri,
nevrologi, hud og psykologi. Steinar Marthinsen var opptatt av å formidle at HSØ
ønsker en regional utjevning av avtalehjemler , sikre en geografisk fordeling
som gir et likeverdig tilbud til pasientene
og samtidig sikre et reelt alternativt tilbud
i avtalepraksis. – For det skal være et tilbud
både i det offentlige og i avtalepraksis, slo
Marthinsen fast og la til at dette er viktige
vurderinger ved tildeling av hjemler. Han
antydet også at det ville være aktuelt- for
å få ønsket dekning- å benytte delte stillinger mellom avtalepraksis og sykehus ,
noe han mente kunne være en fordel for
rekrutteringen til mindre lokalsykehus.
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Øyelege Vibeke Dons Wankel uttrykte bekymring for at sykehusene ”kveles” av det store og
økende antallet pasienter som behandles med injeksjoner. Hun mener avtalespesialistene
kan være med å avlaste sykehusene ved å kunne tilby denne behandlingen i avtalepraksis.
Derfor må flere øyehjemler inn i planen til Helse Sør-Øst snarest mulig , sa Wankel til Steinar
Marthinsen.

Krevende
På slutten av foredraget innrømmet Marthinsen, til en lett humrende forsamling,
at det hadde vært en krevende øvelse å
formulere et foredrag uten å komme inn
på de kommende forhandlingene. Men
som en slags forsonende hilsen til de fremmøtte sa viseadministrerende direktør
i HSØ at han ønsket å gå inn i forhandlingene med et åpent sinn og forsikret
forsamlingen om at de håpet på en god
avtale for begge parter og ikke minst – også
for pasienten.

status f o r d e
1 1 nye h j e m lene
i H else S ø r- Øst
august 20 1 5 :
Rekruttering av gynekolog og
øyelege på innlandet har vært
krevende og er i skrivende
stund ikke på plass. Det
samme gjelder en psykiatrihjemmel i Akershus, en
generell kirurgi i Aust-Agder
og psykologhjemler i Akershus, Telemark og Østfold.

NYHETER/AKTUELT

– Ventet vinter og vår på en
utvikling i avtalepraksis
Den juridiske direktøren i
Legeforeningen betrodde
lattermildt forsamlingen at han
hadde lurt på om han skulle
omdøpe tittelen på foredraget
En ny vår for avtalepraksis?
Tekst og foto: Lottelise Folge

Tittelen Lars Duvaland hadde tenkt å
foreslå lød: Ventet vinter og vår på en
utvikling av avtalepraksis, men forsikret
raskt forsamlingen om at endringen var
unødvendig for nå skjer det noe. – Nå er
det utvikling, sa direktøren.
Han startet innlegget med et historisk
tilbakeblikk og minnet om at det nå snart
er ti år siden notatet som la føringer for
den første Rammeavtalen i sin nåværende
form ble nedtegnet. Dialogprosessen som
foregikk den gangen, oppfattet Legeforeningen som ganske lukket, fortalte Duvaland, og allerede da var spørsmålet om en
ISF-finansiering et tema. – Den gangen , sa
Duvaland , var begrunnelsen for endring
at det syntes som om rammebetingelsene
ikke ga tilstrekkelig incentiv for å søke
avtalehjemmel – en ISF-finansieringsordning ble altså foreslått for å oppnå
en bedre rekruttering, fastslo Duvaland.

Veien fremover
– En del har allerede skjedd, sa Duvaland
og viste til dialogprosessen som foregikk
hele våren – han antydet en litt krevende
start med flere divergerende synspunkter
, men beskrev den videre prosessen som
åpen med reelle diskusjoner. Duvaland la
ikke skjul på at ny finansieringsordning
har vært en sentral del i diskusjonene der
blant annet en utredning fra Helsedirektoratet som har sett på mulighetene for
å bruke ISF som grunnlag for en finansieringsordning, har dannet grunnlag
for diskusjonene. Og Duvaland antydet

Etter å ha holdt innleggene sine stilte Lars Duvaland og Steinar Marthinsen seg ”laglig til
for hogg”.

at rapporten viste en del av det han kalte
utfordringer med en slik omlegging.

Enighetsprotokoll
– Vi opplevde nok en tydelig føring fra
HOD om at her skulle partene forsøke å
komme frem til løsninger, sa Duvaland .
Han sa at han trodde nok at disse føringene (les press? red.anm.) hadde betydd
mye for å få til det han beskrev som den
gode dialogen de fikk under prosessen og
som resulterte i en enighetsprotokoll- et
utgangspunkt for videre forhandlinger.
Og løpet er allerede i gang. Det har allerede
vært et møte der man har planlagt hvor
og når gjennom forhandlingsprosessen
skal foregå.

Hva er partene enige om?
Det er brukt mye tid på å gjennomgå teksten i den rammeavtalen som allerede
foreligger og gjennomgangen har vist at
det ligger en rekke tolkningsmuligheter
der som ikke er fullt ut benyttet. Det er
enighet om behovet for et styrket sam-

arbeid mellom avtalespesialister og helseforetak og det er enighet om at avtalespesialistene bør inn som fullverdige
deltakere i prioritering. En ordning som
krever en del arbeid og nye systemer som
ennå ikke er på plass. I tillegg til enighet
om satsing på utdanning i avtalepraksis
er også IKT et tema. Der er staten opptatt
av at avtalespesialistene må være godt
integrert når det gjelder IKT-systemer. – Vi
ser svært positivt på dette, men dette må
selvsagt ses i sammenheng med øvrige
betingelser, sa Lars Duvaland.

Lagt til side– inntil videre
I dag ser man at den manglende utviklingen av K-takstene kan være et eksempel
på begrensningene i dagens finansieringssystem. Helsedepartementet har vært
tydelige i prosessen om at finansieringsordningen burde legges om og debatten
har vært lang og grundig. Usikkerhetsmomentene som har dukket opp underveis
i forhold til ISF som en finansieringsløsning, har resultert i at man i dag ikke
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Det var stort engasjement i salen. De to innlederne fikk spørsmål om alt fra takster som var umulig å kombinere og hvorfor det ikke er gjort
noe med rekruttering av barnelege i Notoddendistriktet . En lurte på hva Legeforeningen og HOD egentlig var så uenige om i forhandlingene,
andre kunne fortelle om godt samarbeid mellom lokalsykehus og avtalespesialister , mens andre igjen var bekymret for manglende sentral
sikring av journalsystemet.

har kommet til enighet om at dette er en
god løsning.
Partene er riktignok enige om å bruke
ISF som grunnlag for utvikling av prosedyretakster, men som Duvaland meget
diplomatisk uttrykte det i sitt innlegg: –
Man må nok kunne si at man har kommet
til en erkjennelse at det pr. i dag ikke er
grunnlag for en omlegging av finansieringsordningen. Man kommer til å fortsette arbeidet med å se på finansiering og
på muligheten til å utvikle et system for
ISF-finansierte prosedyretakster – særlig
innen de kirurgiske fagene – dette blir en
del av den videre diskusjonen, understreket Duvaland.
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Et livslangt forhold?
Duvaland uttrykte full respekt for Steinar Marthinsen ønske om ikke å gå inn
i forhandlinger før tiden var inne , men
nevnte forslaget fra staten som igjen har
dukket opp –om tidsbegrensede hjemler
og muligheten for å omdisponere disse.
– Staten har brukt argumentasjon om livslange avtaler – som er et uvanlig begrep å
bruke innen arbeidsforhold, mente Duvaland og sa at en forutsigbarhet i arbeidsavtalen ikke betyr det samme som at det
er livslangt. Utdanning i avtalepraksis har
vist seg å by på utfordringer og til tross
for lange forberedelser av ordningen, er
det behov for å sette .
dette i et bedre system enn det man har

klart til nå. Duvaland mente at klare og
sikre rammer for utdanning i avtalepraksis
er en forutsetning for at ordningen blir
brukt og at det til nå har vært lagt for liten
innsats i å lage gode systemer.
Lars Duvaland avsluttet sitt innlegg med
å konstatere at prosessen de har vært
igjennom nok har vært en vekker både
for avtalespesialistene og for helseforetakene på hvilke muligheter som faktisk
ligger i den eksisterende rammeavtalen.
Og han konkluderte med at det er en verdi
i seg selv med jevne mellomrom å ha en
prosess der man tar opp temaene i avtalen
til diskusjon.

Infodoc Plenario
Trygt, stabilt og effektivt
- Laget for fremtiden

www.infodoc.no

Uforklart
sykdom

betyr ikke at den er uforklarlig
MUPS-pasienter fortjener å
møte leger som baserer
kunnskapen sin på forskning og
ikke på myter, sier allmennlege
som vil avlive myter om denne
pasientgruppen.

Det var et av hovedbudskapene da dr.
med. og spesialist i allmennmedisin Aase
Aamland snakket om MUPS-pasienter
til en fullstappet og lydhør sal. Hun var
klar på at allmennlegene bør ta ledelsen
i utredning og oppfølging, men ville også
ha spesialistene med på laget. Aamland
disputerte i januar med avhandlingen
Medisinsk uforklarte plager og symptomer
(MUPS) og sykefravær (eller helt korrekt
fra det engelske Medically unexplained
physical symptoms).
Og mytene om MUPS er mange, sa Aamland.
– Vi liker å tro å tro om medisinen at den
er en ganske sikker vitenskap. Og da er det
er jo litt ubehagelig når forskningsbasert
kunnskap avdekker at vedtatte kliniske
sannheter ikke er annet enn medisinske
myter, sa Aamland i sin innledning. Og
hun ga eksempler på avlivning av myter
fra nylige artikler i Tidsskriftet; som at det
er greit å suturere sår selv om det er gått
over åtte timer etter at skaden skjedde.
Og at fingre og tær ikke står i fare for å
nekrotisere hvis man utfører småkirurgi
med xylocain som inneholder adrenalin.
Altså det stikk motsatte av det hun hadde
lært på doktorskolen og i den første jobben
på Bærum legevakt.
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Ulikt begrepsbruk

– Barn, ungdom og menn får MUPS, sier
Aase Aamland, men konstaterer at kvinnene
er i flertall.

A ase A a m lan d
2002:Ferdig medisiner
i Bergen
2005:Fastlege ved
Vennesla legesenter siden
2012:Spesialist i
allmennmedisin
2015:Disputerte for ph.dgraden ved Universitetet
i Bergen

Det finnes i dag forskning på ulike
MUPS-tilstander der man i variert grad
har sett på diagnosekriterier, årsaksforhold, sykdomsmekanismer, behandlingsstrategier og prognoser , og forskningen
kan også ha løftet noen tidligere MUPS-tilstander ut av denne sekken, mente Aamland. Hun la til at ulike fagmiljøer og sykehus bruker ulike betegnelser på begrepet
MUPS som eksempelvis sammensatte
lidelser, psykosomatiske plager eller subjektive helseplager.
Aamland understreket at MUPS ikke
handler om hverdagslige forbigående
plager, men at MUPS-tilstandene er langvarige og funksjonsnedsettende.

Vondt i livet
Allmennlegen prøver ikke å falsifisere
mytene, men ved hjelp av forskningsbasert kunnskap vise at mytene lar seg
nyansere.
Er MUPS-tilstandene et uttrykk for sykdom? spurte Aamland og svarte at det
er det mange som svarer nei på. Hun
refererte til en spørreundersøkelse BMJ
gjennomførte på nettet i 2002 der temaet
vakte enorm interesse og heftig debatt. En
stor undersøkelse om diffuse lidelser fra
Danmark blant pasienter, allmennleger og
saksbehandlere i det danske nav-systemet
viste at nav- medarbeiderne mente at
grunnen til sykmeldingen overhodet
ikke kom frem via sykmeldingen, men
at hovedgrunnen til at de var sykmeldte
var at de hadde ”vondt i livet”
Og leger kan selv være med på å sende
de gale signalene, mente Aamland ved
å bruke betegnelser som diffuse lidelser,
ikke-sykdommer og ”vondt i livet”, signa-
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”MUPS-eksperten” Aase Aamland slapp ikke unna vitebegjærlige og diskusjonslystne PSLere. Fra v. gynekolog Arild Tandberg og øyelege
Vidar Gustavsen.

ler om at dette ikke er ekte sykdommer,
mente allmennlegen – for språket er et
uttrykk for holdninger slo hun fast.

Alt til sin tid…
Sykdommer er dynamiske og påvirket
av kultur, sa Aamland. Som et eksempel
nevnte hun hysteri, senere omtalt kalt
nevrasteni og som kanskje i dag kommer
innunder kronisk utmattelsessyndrom.
Hun snakket om eldre kolleger som har
notert seg at de ikke lenger får whiplashpasienter – og fibromyalgi mener de var
et 90-tallsfenomen som på 2000-tallet kan
ha blitt til CFME. – Og nå seiler kronisk
borreliose opp, sa Aamland. Hun kommenterte også at i Sverige har man langt
flere personer med El-overfølsomhet enn
i Norge, mens Norge har hatt en langt
større forekomst av fibromyalgi enn i vårt
naboland.

Ikke objektive funn

H va er M U P S
Begrepet er et samlebegrep
og står for medisinsk uforklarte plager og symptomer.
Og innebærer helseplager
med subjektive symptomer
uten objektive funn; som
eksempelvis fibromyalgi,
kronisk utmattelsessyndrom
og irritabel tarmsyndrom,
whiplash, kronisk hodepine,
langvarige uspesifikke ryggsmerter , multippel kjemisk
overfølsomhet.

Folketrygdloven reserverer ikke sykdomsbegrepet for tilstander med objektive funn. Loven sier det at hvorvidt noe
defineres som en sykdomstilstand vil være
avhengig av hvordan den medisinske
vitenskapen til enhver tid utformer sykdomsbegrepet og praksisen som har
utviklet seg på området. Aamland viste
også til den såkalte fibromyalgidommen
som avviser at objektive funn er en betingelse for sykdom.

Kunstig skille
Hva gjør når man det ikke finnes bevis
for pasientens plager ? Da havner legen
gjerne på diagnosen underliggende og
uavdekket psykisk problem. Aamland vil
til livs måten man skiller kropp og sjel ved
diagnostisering. Ikke bare ved måten vi
tenker om sykdom men også gjennom
diagnosemanualer og hvordan helsevesenet er bygget opp med skarpe skiller
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Medisinske myter er
kliniske sannheter uten
empirisk belegg

H va v i ser
d o k to rav han d l i ngen ?

Juridisk direktør i Legeforeningen anne Kjersti Befring

Aase Aamland

Vil bli doktor

Hva viser doktoravhandlingen?
Aase Aamland avhandling
viser at MUPS utgjør en av de
vanligste pasientgruppene hos
allmennlegene, cirka 3%.
interessant sammenligning
mellom soma og psyke. Som et eksempel
Bruk av genetisk informasjon i og utenfor helsetjenestenEn
er
temaet for anne
på det unaturlige ved å skille kropp og sjel,
er
da
at pasienter med hjerte– Det er riktig som du sier at det er allmennviste hun
til en artikkel
om mulige
sykflimmer, diabetes og depresjoKjersti
Befrings
doktorgrad.
legene som skal være spesialist på MUPS,
domsmekanismer hos pasienter som lider
ner utgjør 2-5% av besøkene
men jeg er ikke så sikker på om dere er det,
TEKST oG FoTo: LoTTELISE FoLGE
av CFME. Den viser hvordan kognitive
hos allmennlege.
så det er nødvendig med en dynamisk profunksjoner samvirker med nervesystemet,
sess der vi er med på å spille dere gode på
Studien viser at pasienter med
Hun har fått
i to år og
fra jobben
som
direktør
for
juristen
nevner
voldtektsforbrytere, farskapssaker og
hormonsystemet
og permisjon
immunsystemet
dette
feltet,
sa hudlege
Anders og
Todal–
for DNA og MUPS
har mange likheter, men
tilsluttavdelingen
kan gi nevrologiske
symptomer,
Jus og arbeidsliv
i Legeforeningen
med
min for
del åerjobbe
kløe et
eksempel
på av
en forsikring
slik dif- som eksempler.
tegning
Hun har
en hensyn
viss skepsis
varierer også
med
til til
immunologiske og endokrine forstyrrelfus lidelse. Dere kjenner medikamentanavhandlingen.
deltagelse
yrkeslivet,
psykiske
eksempelvis
forsikringsselskapenes
innsyn
i
journaler
og
legger
ikke
ser (jfr. funn som viser at antallet hvite
amnesen bedre enn oss, vi får ofte ingen
problemer
i
tillegg
og
sosial
skjul
at underlig
hun har sett eksempler på saker der helseopplysninger er
blodlegemer kan synke ved depressive
opplysninger inn og det
blirpåen
bakgrunn.
– Det
som er En
interessant
med genetisk informasjon
er at man
nå foregår- en utredning
tilstander
red.anm.).
rekke undersøkelrebusutredning
som

blitt regelrett misbrukt i pasientens disfavør.
ser viser
det
foreligger
immunologiske
burde være
klar når den kom til oss,
medaten
enkel
blodprøve
kan få ekstremt mye som
informasjon
om blant
men vi kan selvsagt be om den og gå noen
spor i kroppene til pasientene med ulike
annet arvelige disposisjoner, sier Befring. Hun ønsker å se på dette fra
– Nå når vi skal få en felles journal mellom fastlegene og sykehusene
runder, sa Todal blant annet.
MUPS-tilstander. Endret autonom reguside ;om man som
pasient er
blant annet får mer informasjon
leringpasientens
og stressfysiologiske
responser
blir det store spørsmålet hva man gjør med all informasjonen, mener
enn det
trenger
og ønsker
å få.
Det er også interessant å se på
eksempler
påman
dette.
Aamland
mente
at ny
Befring.
kunnskap
også viser i helsetjenesten når man nå
hvem om
somepi-genetikken
har tilgang til opplysningene
tydelig
miljøet er med
på å styre
fårhvordan
felles journalsystem
og mange
krav på utlevering., og hvordan
genene vårene. – Psykiatrisk komorbiditet
Menn med brystsmerter
ute aV taKt Med teKNOLOGIeN
helsetjenesten
kan
nyttiggjøre
seg
til ny
foreligger selvsagt, sa allmennlegen; somdenne informasjonen
viste at i Norge var det over 3800 menn
Er det riktig at pasienter
med
MUPS
Dette
handler
om taushetsplikt- utvikling av teknologi og legerollen.
som kommer
felleskapet
gode, sierhovedsakelig
hun.
at en kunnskap
KOLS-pasient
kan ha
angst ogtilen
som hadde vært sykmeldt på grunn av en
består av kvinner over 50
Og om med
personvern
mulighet til å styre
informasjonen
omflere
hjertepasient kan ha en depresjon. Og graMUPS-diagnose
og at
det var langt
år fra lavere sosiale lag, gjerne
et tøft– pasientens
den avMaNGe
komorbiditet
varierer veldig i ulike
menn
som
bleutfordringer
diagnostisert
med ikke-karliv bak seg? Aase Aamland
konstaterte
seg selv.
Befring mener at det
ligger
store
og venter
med
OM ”BeINet”
studier avhengig av hvilken populasjon
brystsmerter.
nyere
registerstudie
at det er et mangfold tanke
blantpåpasienter
personvernet fordi diale
lovverket
ikke klarer En
å holde
tritt
med den
Helseopplysninger
har definisjoner
også har en verdi utenfor helsevesenet og
som er undersøkt
og hvilke
blant pasienter med ME, viser en topp
med MUPS både i forhold til demografi,
teknologiske
det er
som ønsker tilgang til slik informasjon,
fremholder
er brukt,
sastadig
Aase flere
Aamland.
rundt 19-årsalder og en rundt 30-39.
alder og kjønn.
En undersøkelse
frautviklingen.
2002
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Arbeidsrett

er krevende for leger
– Alle leger har stort sett vært
ansatt og har egentlig ikke så
gode forutsetninger for å være
arbeidsgivere, de er egentlig litt
naive, mener lege og advokat
Gudleik Leir.

Årsaken til det mener han er at de aldri har
blitt eksponert for det tøffe livet næringslivet egentlig er. – HELFO betaler og pasientene kommer – legene lever egentlig godt
beskyttet både mot risiko og konkurranse
som gjør at det er lett å bli naiv.
– Betyr det at mange blir ”tatt på senga”
når konfliktene oppstår? – Ja, bekrefter
advokaten og legger til at denne typen
konflikter går mer inn på leger enn mange
andre arbeidsgivere. Dette er mennesker
som i utgangspunktet er genuint opptatt
av å hjelpe andre mennesker – det er drivkraften deres – og derfor vil en arbeidstvist
bli ekstra tøff å takle, mener Leir.

Mindre kontroll
Hans erfaring tilsier at kommunikasjonsflyten mellom arbeidsgiver og ansatte i
denne typen privatpraktiserende virksomheter kan være mer krevende enn andre
arbeidsplasser, og begrunner det med at
mange næringsdrivende leger ikke jobber
så tett innpå sine ansatte, men sitter inne
på kontoret med pasientene mesteparten
av dagen og møter de ansatte så vidt i
lunsjen. Dermed blir det vanskeligere
for arbeidstaker å gi nødvendig feedback
på arbeidet – fordi ansatte er mer overlatt
til seg selv og mindre underlagt løpende
kontroll.

Gå på kurs!
Leir har ingen oppskrift på hvordan man
kan komme dette problemet til livs.
Det er få prosedyrer der man jobber
sammen, det er som regel få ansatte og
heller ingen tillitsvalgt legen har mer formell kontakt med bemerker han.

Leger som arbeidsgivere er egentlig litt naive, mener lege og advokat Gunleik Leir.

– Et av spørsmålene du fikk fra salen var
råd om hva man gjør når en ansatt har en
vanskelig personlighet eller en væremåte
som ikke passer inn i det miljøet vedkommende jobber i og arbeidsmiljøet praktisk
talt smuldrer opp. – Dette er vanskelig for
alle og det er ingen enkle løsninger, svarer
Gudleik Leir med advokathatten på. Han
anbefaler på det sterkeste leger å kurse seg
i arbeidsrett. Arbeidsrett topper uten tvil
viktigheten av kunnskap om hvilken selskapsform man skal velge og hvordan man
organiserer praksisen. – Når det kommer
til stykket har dette liten praktisk betydning, det er mer et spørsmål om hva legen
er komfortabel med, sier Leir.

Kjøp deg ut!
Arbeidsretten blir det fort mye trøbbel av
, konstaterer Leir, han beskriver det som
slitsomt og krevende der beskyldningene
står i kø og man sover dårlig. – Hvilken
selskapsform du velger, innvirker neppe
på nattesøvnen, smiler Leir. Han synes
det er lettere å svare direkte på spørsmål
fra deltagerne om merverdiavgift og organisering av virksomheter. Arbeidstvister
blir straks mer krevende å gi et ordentlig
og utfyllende svar på.
I foredraget han holdt for avtalespesialistene om temaet Arbeidsrett, sa Leir at
dette egentlig ikke er et område der det
er et spørsmål om rett eller galt , men
beskrev det heller som en gråfarget suppe
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Det var mange som hadde spørsmål til Gudleik Leir etter hans over 3 timer lange foredrag på PSLs årsmøte. Til daglig praktiserer han både
medisin og juss.

. Han var åpen på at det noen ganger kan
være nødvendig å ta noen sjanser og heller
kjøpe seg ut av problemet. – For ofte lar
konflikten seg rett og slett ikke løse . En
rettsak er ikke å foretrekke – det krever
grundig dokumentasjon av arbeidsforholdet og det er generelt vanskelig å vinne
frem.

Ingen konkurranseklausul
Tidligere eksisterte det en konkurranseklausul på to år ved salg av praksis, men
den har man fjernet.
— Du fikk spørsmål om karantene for
leger som har solgt praksisen sin. Og det
ble gitt et eksempel der selger har etablert
seg ikke langt fra sin gamle praksis og har
til og med bedt sine gamle pasienter om å
ta med kopi av journalene fra det gamle
kontoret. Hva er korrekt praksis her? Da
er spørsmålet om det er illojalitet, svarer
Leir og da er det flere momenter som må
vurderes: Hvor langt unna vedkommende
etablerer seg, hvordan legen markedsfører seg mot pasienter fra den tidligere
praksisen- og hvor effektiv han er i mar-
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kedsføringen. – En sånn sak blir en vanlig
rettstvist om lojalitet i kontraktsforhold
i tilknytning til salget. Når du har kjøpt
”goodwill” så har du også kjøpt en forventning om fremtidig inntekt og hvis selger
kommer etterpå og ødelegger den, kan det
bli et spørsmål om illojalitet , hevder Leir.
Personlig har Leir ikke mye til overs for
selger i den beskrevne situasjonen, han
er klar på at har man solgt avtalen sin
og fått betalt for ”goodwill”, så må man
være lojal og holde seg unna. Det ligger
i hele konseptet med goodwillbetaling,
mener han, – Noe annet hører ingensteds
hjemme, sier Gudleik Leir.

”

En god regnskapsfører
er gull verdt for dem
som skal etablere seg
som næringsdrivende
leger.

G u d le i k L e i rs beste r å d t i l ” nybegynnere”
En god regnskapsfører er gull verdt for dem som skal etablere seg som
næringsdrivende leger. Regnskapsføreren vil gi de riktige rådene underveis i en prosess der det i starten er ekstremt mye å sette seg inn i. Så
skaff deg en dyktig ekstern regnskapsfører- det lønner seg i lengden.
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Tema takstbruk

Normaltariffen er

ingen smørbrødliste
Forskriftene og reglene er helt
klare, sier PSL-lederen. Han
mener det er viktig for nye avtalespesialister å ha forståelse for
at takstheftet og normaltariffen
ikke er noen smørbrødliste.

Man skal bare kun gjøre det det er indikasjon for og skrive takster for det, sier
Sverre Dølvik.
– Er det mange som misforstår og/eller
utnytter systemet? Forskriften og reglene
er helt klare i følge Sverre Dølvik. Han
påstår ikke at det er mange som misbruker
systemet, men tror likevel at det kan være
nyttig å presisere at det er disse forutsetningene som ligger til grunn. Dølvik
mener det er viktig å ha dette i mente
fordi feil og overdreven bruk av takstene
kan føre til ubehagelige tilsynssaker .

Sure penger
Slik systemet fungerer i dag, får avtalespesialistene utdelt en pott gjennom årlige
tariff-forhandlinger. Hvis denne potten
blir overskredet, må legene begrunne og
dokumentere at overskridelsene skyldes
nødvendige prosedyrer (eksempelvis som
et resultat av nye og bedre behandlinger).
– Hva er riset bak speilet for leger som
ikke ser sine egne begrensninger? I følge
Dølvik vil det bli foretatt en granskning
av takstutvalget for den aktuelle spesialiteten. Det oppnevnes to spesialister fra
samme fagområde som kan be om alle
dokumenter; journaler og annen relevant
dokumentasjon for å vurdere kollegaens
takstbruk. Hvis det blir konkludert med
overforbruk kan det få økonomiske konsekvenser. Hvilke?
– Hvis det kan dokumenteres at det er
feilbruk av takstsystemet betyr det at
det går uforholdsmessig mye penger av

en begrenset pott, til noen få spesialister. – Da kan spesialistene får krav om å
tilbakebetale pengene, forklarer Dølvik
som understreker at et slikt vedtak kan
påklages. Og skulle man få en tilsynssak
fra HELFO, behøver ikke det automatisk
å bety at man får et krav. – Blir det utført
regelmessige kontroller av takstbruk?– Ja
det gjør det, sier Dølvik, og HELFO sier
at det er hvis de ser at noen skjærer ut i
forhold til det som er det vanlige, da tar
de en sjekk.

”

OCT-taksten ble brukt 		
oppunder 22 % av 		
øyelegene på landsbasis,
mens enkelte
spesialister hadde
et snitt på 75 %
Legekunsten2012

Åtte øyeleger
var i søkelyset
I 2012 omtalte Legekunsten (utgave
4-2012) en sak der HELFO hadde oppdaget at 8 øyeleger hadde brukt OCT-taksten
langt hyppigere enn det var behov for . Her
kunne man se at bruken av denne taksten
i snitt var oppunder 22 % for øyelegene
på landsbasis, mens enkelte spesialister
hadde et snitt på 75 %. I følge Truls Disen
som var Legeforeningens representant i
praksisutvalget som vurderte eventuelt
overforbruk og misbruk av takster, hadde
legene som her var i søkelyset, tatt ut
nesten 25 % av det totale takstvolumet. –
Det er et godt eksempel på hvor viktig det
er å holde seg til nødvendige prosedyrer,
mener Dølvik. Man kan jo være kreativ
når det gjelder hva som er nødvendige
undersøkelser og behandling det blir vel
en slags ”matter of opinion”? – Det er klart

– Det er klart det er rom for individuell vurdering, men vi har også det som er du gjerne
kan kalle ”gjengs” medisinsk skjønn som
man skal følge, sier Sverre Dølvik.

det er rom for individuell vurdering, men
vi har også det som er du gjerne kan kalle
”gjengs” medisinsk skjønn som man skal
følge, svarer PSL-leder som selv er spesialist i øre-nese-halssykdommer.
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Takstkontroll

kan dukke opp hos alle
– Vi ser ikke på dere som skurker
og kriminelle fordi om vi sender
dere et brev om takst-kontroll,
sa en opplagt og energisk seniorrådgiver til en overraskende
stor forsamling.
Lørdag morgen var det stinn
brakke, til tross for bankett
kvelden da Torill Nydal og Pål
Alm- Kruse holdt en nesten
to timer langt foredrag om
takstbruk.
– Og det kan godt hende at kontrollen
ender opp i ingenting hvis legen har en
god forklaring på eksempelvis høyt forbruk av en takst, sa seniorrådgiveren.
Når HELFO utfører takstkontroller er det
ikke de tilfeldige feilene, som kan skje
alle, de først og fremst er ute etter. – Vi
baserer oss ikke på ”å ta” enkelttilfeller,
det kan være manglende informasjon og
småfeil der vi bare informerer legen om
feil takstbruk. Eller det kan være et pålegg
om å endre en takst – som kan resultere
i at feilutbetalt refusjon blir krevd tilbakebetalt. De to alvorligste reaksjonene
er at legen mister retten til å praktisere
på trygdens regning – og det kan føre til
anmeldelse .

Kollektivavtalen– godt
lesestoff
Torill Nydal spurte salen om hvor mange
som hadde lest Kollektivavtalen som
omhandler det økonomiske oppgjøret
mellom HELFO og Legeforeningens medlemmer. Ikke mange rakte opp hånden,
hvorpå hun kjapt anbefalte den på det varmeste som lesestoff. Nydal gjennomgikk
nye takster og takster som skulle erstatte
gamle. Hun minnet om at foreldelsesfristen for å sende inn krav for refusjon er 6
måneder , mens foreldelsesfristen på en
korrigert refusjon er 3 år. Er dere i tvil om
takster kontakt oss eller Legeforeningen.
– Dårlig journalføring er et hovedelement
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Ingen tvil om at mange gikk litt klokere ut av salen etter 2 timer med disse to fagfolkene;
Legeforeningens Pål Alm-Kruse og seniorrådgiver Torill Nydal fra HELFO.

i mange av sakene vi får, sa forhandlingsøkonom Pål-Alm Kruse fra Legeforeningens JA-avdeling (JA=juss og arbeidsliv) – og viste til Helsepersonellovens §
40 og Forskriften om pasientjournal §
8. Denne inneholder i detalj hva journalen skal inneholde, sa Pål Alm-Kruse
og konstaterte at er man flink til å dokumentere innholdet i konsultasjonen ja,
da dokumenterer man også takstbruken.
Han fortalte at de hadde hatt tilfeller der
journalnotater manglet fullstendig. – Der

”

Det er viktig at
Legeforeningen og
HELFO har en felles 		
forståelse av hvordan 		
takstene skal brukes
Pål Alm-Kruse

kan man bruke dansk og svensk i tillegg
til norsk, sa Alm-Kruse og
fortalte at de for ikke lenge siden hadde
hatt et tilfelle der en tysk lege førte journalen på morsmålet sitt og ikke kunne
forstå problemet med det. Da var det at
PSL-leder Dølvik repliserte at svensk ikke
alltid heller var enkelt – blodbanan er ikke
en frukt, fleipet han, – og glasøgon er ikke
briller, kom det kjapt fra Alm-Kruse til
latter fra salen.

Hva er en konsultasjon?
– Man skulle tro at det å definere en konsultasjon var en enkel sak, men det er ikke
alltid tilfelle, sa Alm-Kruse. For mange er
det vanskelig å vite når det er konsultasjon
og når det er en vanlig pasientkontakt.
En konsultasjon innebærer direkte kontakt mellom lege og pasient, med andre
ord kontakt med hjelpepersonell alene,
er ikke nok til å kalle det er konsultasjon.
Årsaken til dette er at konsultasjons-
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”

En takstkontroll betyr
ikke at vi ser på dere
som skurker og
kriminelle

H va er
Ko lle k t i vav talen ?

Torill Nydal HELFO

– Kom ikke å si at det ikke er humor hos
HELFO, en statlig institusjon som for øvrig
forvalter om lag 26 milliarder kroner. Latteren satt fremdeles i mange da de forlot salen
etter denne siste meldingen fra Torill Nydal,
som la til at brevet kom fra en fastlegevikar!

Kollektivavtalen supplerer lov
og forskrift vedrørende det
økonomiske oppgjøret mellom
medlemmer av Dnlf og HELFO
i de tilfeller legen har rett til
direkte oppgjør for utgifter til
legehjelp. Oppgjørsordningen
i kollektivavtalen er begrenset
til godtgjørelse for undersøkelse og behandling i henhold
til folketrygdloven §§ 5-1 og
5-4, og gjeldende forskrift.

Total p otten
Avtalespesialistenes pott for
neste år er på 2 489 milliarder
kroner. Samlet er takstene nå
på 9 821 millioner kroner, og
av dette er allmennlegenes
andel på 7.332 milliarder.

Torill Nygård anbefalte på det varmeste Kollektivavtalen som lesestoff.

Så enkelt kan det sies.

taksten er legens og ikke mulig å delegere.
Hvis pasienten forlater kontoret for å ta
blodprøver, betyr ikke det nødvendigvis at
konsultasjonen er avsluttet, understreket
Alm- Kruse. Man kan ikke ha flere konsultasjoner gående samtidig, men går en
pasient ut til en undersøkelse og man tar
inn en ny pasient i mellomtiden, er den
forrige konsultasjonen å anse for avsluttet. Konsultasjonsvarigheten vil begynne
igjen når pasienten kommer inn til legen
igjen , hvis det er påkrevd. Tiden legen
bruker på å skrive brev og notater etter
at konsultasjonen er ferdig, regnes heller
ikke inn i konsultasjonen.

å hilse på pasienten i gangen er ikke en
konsultasjon, sa Alm- Kruse og la til at på
dette området har det vært en del misforståelser. Konsultasjonen skal i tillegg
inneholde en medisinsk vurdering og
samtale, men om den varer i et minutt
eller femten, er ikke av betydning. Hvis
kravene om hvor undersøkelsen blir utført
og innholdet av undersøkelsen er ”etter
boka”, er det tilstrekkelig . Definisjonen
av en konsultasjon er en viktig definisjon
som hvis den ikke etterfølges, kan medføre
store tilbakebetalingskrav. – Og husk , her
er det mulighet for å kreve tilbakebetaling
tre år tilbake og da ruller millionene fort,
sa Pål Alm- Kruse.

Millionene begynner
å rulle
Men det stilles ingen krav til varigheten
av konsultasjonen. En kort konsultasjon
er også greit, men pasienten må også tas
inn på ”egnet behandlingssted”. – Så bare

ut d rag f ra
§ 4 0 i H else p ers o nell- lov en
Journalen skal føres i samsvar med god yrkesskikk og
skal inneholde relevante og
nødvendige opplysninger om
pasienten og helsehjelpen,
samt de opplysninger som er
nødvendige for å oppfylle meldeplikt eller opplysningsplikt
fastsatt i lov eller i medhold av
lov. Journalen skal være lett å
forstå for annet kvalifisert helsepersonell. Det skal fremgå
hvem som har ført opplysningene i journalen.
Hva journalen skal inneholde
finner du i detalj for eksempel
i LOVDATA.no i Forskrift om
pasientjournal. Les særlig
§ene 7,8 og 9.
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Rammeavtalen

Rammeavtalen i fokus
Denne høsten forhandles det
om ny rammeavtale for avtalespesialistene. Et av kravene
fra staten er tidsbegrensede
hjemler.
Men kravet fra myndighetene om midlertidige eller tidsbegrensede hjemler er
ikke noe nytt, det kom allerede i forhandlingene om Rammeavtalen i desember
2005. Forhandlinger som den gangen ble
beskrevet som svært krevende. Kravet var
at det som en hovedregel skulle være midlertidige hjemler. Myndighetene ville også
ha det som ble beskrevet som innføring
av omfattende styringsinstrumenter for
RHFene og redusert regulering på overordnet nivå av legenes rettigheter. Noe
som blant annet ville innebære et krav om
nedgradering av rammeavtalens status.

Godt forarbeid
Etter fem dagers forhandlinger i desember
2005, da var riktignok mye arbeid gjort
på forhånd, ble avtalen undertegnet, en
avtale daværende president i Legeforeningen Torunn Janbu, karakteriserte som
fremtidsrettet. Hun mente avtalen tok
høyde for RHFenes behov for å utnytte
sine samlede ressurser i spesialisthelsetjenesten på en god måte , samtidig som
avtalespesialistenes behov for forutsigbarhet ble ivaretatt.

Normaltariffen som et
virkemiddel
– Et viktig poeng her, er at det er inngått
en protokoll som innebærer at Legeforeningen og RHFene skal arbeide for at
normaltariffen blir et virkemiddel for å
oppnå helsepolitiske målsettinger. Dette
har vært et ønske fra Legeforeningen de
senere år, men man har så langt ikke fått
gjennomslag for dette i de årlige takstforhandlingene, sa Janbu i et intervju etter
at forhandlingene var avsluttet ( Legeforeningen.no) .– Med klarere støtte fra
RHFene, kan man håpe på at Legeforeningen på sikt vil få gjennomslag for slik
bruk av normaltariffen, Fordelen vil i så
fall kunne bli at legene selv kan tilpasse sitt
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PSL-leder Sverre Dølvik
vil vente med å uttale
seg til forhandlingene
er ”i boks”.

tilbud til overordnede helsepolitiske målsettinger, og samtidig unngå at RHFene
benytter tvangsmessige tiltak for å tilpasse
tilbudet i privat spesialisthelsetjeneste, sa
hun. Dette styrker også den private autonomien, som er nødvendig for at avtalespesialistene fortsatt skal kunne levere
effektive helsetjenester, mente Janbu.

Ingen måloppnåelse
I årets tariff-forhandlinger som ble avsluttet før sommerferien, er det i følge Sverre
Dølvik vanskelig å se at dette man benytter
normaltariffen for å oppnå helsepolitiske
mål . Slik forhandlingene har artet seg de
siste årene har finansdepartementet lagt
et effektivt lokk på denne muligheten.
– Det må vel bety at det ikke er politisk
vilje til dette når helsemyndighetene lar
seg overprøve av Finansdepartementet
? – Det er inntrykket man sitter med , sier
Dølvik . Han uttrykker likevel tilfredshet
med at man nå endelig har fått en takst
for søvnregistrering (se egen sak).

Tidsbegrensede
hjemler– igjen
Nå, ti år etter er det samme kravet om midlertidige hjemler fremmet på nytt. Dølvik
har i flere sammenhenger gitt uttrykk
for PSLs syn på paragraf 10 slik den er
formulert i Rammeavtalen, og mener at
den dekker myndighetenes behov for flek-

sibilitet slik den står. – Men reglene man
tidligere er blitt enige om kan utnyttes
bedre og mer fleksibelt, understreker han.

Lang dags ferd…
I løpet av våren har styret i PSL jobbet seg
gjennom paragraf for paragraf i Rammeavtalen, et dokument som altså så dagens
lys i sin nåværende form første gang i
2005. – Det ble lagt inn flere forslag til
tekst som ble oversendt til JA-avdelingen
i Legeforeningen for utarbeidelse av et
kravsdokument, forteller Sverre Dølvik.
Dette dokumentet er nå avtalespesialistenes forhandlingsutgangspunkt i forhandlingene som startet i september og
som man regner med å ha avsluttet ved
nyttår. Andre saker som er sentrale i forhandlingene er forslag til ny finansieringsordning, salg og overdragelse av praksis,
junior-seniorordningen og et ønske om at
av avtalespesialister følger samme aldersgrense som andre yrkesgrupper.

Stille – under arbeid
Det er naturlig at PSL holder kortene tett
til brystet så tidlig i forhandlingene, smiler
Sverre Dølvik og vil vente med å uttale
seg til forhandlingene er ”i boks”. Men
han er glad for å være i gang med reelle
forhandlinger etter ”dialogmøtene ” med
myndighetene som pågikk hele våren.
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KRAV OM
STYRINGSMULIGHETER
– Det er flere store og vanskelige
tema som seiler opp nå i høst,
mener avdelingsdirektør i
JA-avdelingen i Legeforeningen,
Lars Duvaland.
– Statens krav om økte styringsmuligheter
kan bli et krevende tema i
høstens forhandlinger, mener avdelingsdirektør i JA-avdelingen Lars Duvaland. Det var krevende prosesser rundt
dette tema også i forrige forhandlingsrunde i 2005. Da fant partene gode løsninger som har vist seg å være levedyktige.
Og selve avtalen er uforandret. Den har
vist seg å være robust, skriver Duvaland
i en epost til Legekunsten, men minner
om at den er utviklet gjennom viktige
fortolkningsprotokoller som seniorordningen, vikarbruk og plassering av
nyopprettede hjemler.– Når det gjelder
protokoll om normtall kom den rett etter
at Rammeavtalen var ferdigforhandlet,
skriver avdelingsdirektøren.

Dette ble resultatet etter
forhandlingene om midlertidige hjemler for 10 år siden:
I Rammeavtalen § 10.1, står
det:
Individuell avtale om spesialistpraksis skal som hovedregel
inngås uten tidsbegrensning.
Dersom det foreligger et særskilt, avgrenset behov, kan det
inngås tidsbegrenset avtale
som skal ha en varighet på
minimum 3 (tre) år. Varigheten
skal fremgå av kunngjøringen.

Lars Duvaland, avdelingsdirektør, JA-avdelingen i Legeforeningen.

Her kan du se normtallene som ble
fremforhandlet i 2006:
Etter en rekke sonderinger og klargjøringer ble det, på et møte mellom Anne Selstad, Ove A Mortensen
og Frode Solberg 6. Januar, etablert
følgende normtall (antall konsultasjoner per år):
• Anestesi: 1700
• Pediatri: 2200
• Gynekologi: 2700
• Hud: 3200
• Kirurgi: 2400
• Fysikalsk med: 2000
• Nevrologi: 2000
• Revmatologi: 2000
• ØNH: 3500
• Øye: 3300
• Indremedisin:
• Generell: 2000
• Lunge: 2500
• Gastro: 1800
• Kardiologi: 1800
• Psykiatri: 1050

H VA er
R A MM E AV TA L E N ?
Rammeavtalen er en avtale
mellom Legeforeningen og de
fire RHFene, der hvert RHF
er en selvstendig part. Rammeavtalen er en integrert del
av de individuelle avtalene, og
må leses og tolkes samlet. En
avtale er rettslig forpliktende.
Den er like forpliktende som
alle andre avtaler. Rammeavtaler vil sjelden kunne regulere
absolutt alle forhold og tvister
som kan oppstå. Videre er det
ingen forarbeider, slik som ved
lover, slik at man stort sett kun
har avtalens ordlyd å forholde
seg til. Noen avtalebestemmelser kan i ettertid vise seg å
være uklare, eller det oppstår
situasjoner som partene ikke
har tenkt på, eller eventuelt
valgt å ikke regulere i avtalen.
Da oppstår det et rom for fortolkningstvil. Videre kan
det også tenkes at de som
ikke var med i forhandlingene
ikke har klart for seg hvorfor
bestemmelsene ble som de
ble.
KILDER:
Rammeavtalen , avdelingsdirektør Lars Duvaland i JA-avdelingen og
sjefadvokat og ass. direktør
Frode Solberg, begge JA-avdelingen i
Legeforeningen.

Frode Solberg, sjefadvokat og ass.
direktør , JA-avdelingen i Legeforeningen.
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Styre og stell i PSL:

Sa ja til lederjobben
for tredje gang
2015 ble året da Sverre
Dølvik ble gjenvalgt for en
periode på to år for tredje
gang på rad.
Han har vært , og er leder i
en turbulent tid for PSLerne.
Øre-nese-halslegen blir
beskrevet som en populær,
kompetent og omgjengelig
leder med gode kommunikasjonsevner
– noe som blir sett på som
viktig i disse tider. Ikke
minst nå i høst når intense
forhandlingsrunder med
staten om avtalespesialistenes fremtidige arbeidsvilkår og rolle i spesialisthelsetjenesten står for
døren.

Valgt for tredje gang. En blid og fornøyd leder takket for tilliten.
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Nytt styremedlem, hudlege Ana Maria
Soler. Avtalehjemmel i 7 år, de 5 første
i junior-senior ordning. De siste 2 i 100
% hjemmel.

Styret i PSL på valg. – To veteraner ga plass til nye krefter . Fra ve. Sverre Dølvik , Morten
Andersen, gir seg etter mange aktive år, Mikal Gjellan rykker opp fra vara til styremedlem,
Kathe Aase og Sverre Sand blir sittende, og Raymond Mortensen gir, etter mange års innsats,
stafettpinnen videre.

Varamedlemmer til PSLs styre:

Veteran Arild Tandberg tar et skritt til
siden og er ny som vararepresentant.

Erik Zadig Vesterålen ØNH-klinikk,
Medlem i PSL siden 1989
Medlem i kollegiet for ønh-leger siden 1989

Faranak Asadi. Øyelege, Akershus. Avtalehjemmel siden 2005. Tillitsvalgt for PSL i
Akershus legeforening siden 2011
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Styre og stell i PSL:

Forskningsutvalget har fått 3 nye ”koster”:

Nytt medlem :Dr med.
Even Holt
spes i indremedisin
Avtale praksis på Fornebu, Oslo

Dr.med. Yngvild Skåtun Hannestad er ny leder i Forskningsutvalget, Hun er gynekolog med avtalepraksis i Bergen

Nytt medlem :Dr.med. Dag Malm,
Spes i Indremedisin og gastroenterologi. Avtalepraksis i Tromsø

Nytt fagutvalg og ansvarlige
for neste års kurs:

Psykiater Anne Christine (Anki) Østrem
er ny representant for PSL i Samarbeidsutvalget i HSØ. Hun har praksis på Lovisenberg og overtar etter
ønh-spesialist Synnøve Bratlie.
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Geir Slapø. Spes i nevrologi 1997
Avtalepraksis Helse Sør Øst 100% fra
2007

Jo Erik Brøyn. Spesialist i barne- ungdoms og
voksenpsykiatri. avtalehjemmel i Oslo siden
2012.
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PSL-årsmøte
2015 i bilder

– Det var nesten en litt magisk stemning rundt bordet for dem som hadde sikret seg
”vindusplass” på Ekeberg-restauranten torsdag kveld.
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PSL-årsmøte 2015 i bilder

Også Dølviks ektefelle og partner Sophie
(Fie) Fyllingen fikk godord for sin rolle som
”formannens frue” – vi gjetter: tålmodig,
raus og lyttende med gode råd?
– Bak en hver stor mann står en forbauset kvinne er kanskje ikke beskrivende for
disse to.

En stort arrangement ”gjør seg ikke sjøl” og mye må justeres underveis- det vet PSL-sekretær Ragni Skille Berger (t.v.) alt om. Her prøver hun å ordne opp for Tina Dahle Brauti som er
øyelege i Skien.

Seksjonssjef og advokat i Legeforeningen, Hanne Riise-Hansen fra JA-avdelingen i Legeforeningen høstet stor applaus for sin takk for maten tale. Forhandlingsøkonom Pål Alm-Kruse,
har mer enn en hånd på rattet både når det gjelder tema og innhold på PSLs årsmøter.
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Bjørn Nordang, fastlege i Nordkapp kommune og styremedlem i Allmennlegeforeningen var hjertelig tilstede på banketten.
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– Den skal tidlig krøkes som god doktor skal
bli? Løpet er lagt, spøker pappa.
Et ikke helt vanlig syn på PSLs årsmøtestolt far; avtalespesialist og øyelege i Askim
Dianosh Dinparvar mater lille Iris.

Det er et godt samarbeide mellom yrkesforeningene- konstaterte gjest og leder i
Ylf –Yngre legers forening Christer Mjåset da
han holdt tale under PSL-banketten.

En stor overraskelse som skapte magisk stemning var kveldens underholdningsinnslag fra
Lillehammer. Saxofonisten Kristin Sevaldsen med Lars Andre Kvistum på piano, spilte seg
langt inn i sjelen på tilhørerne. Og da hudlege Ana Solérs ektefelle, også kjent som skuespiller
Per Christian Ellefsen, spontant entret scenen og med vakkert akkompagnement, leste dikt
av Karin Boye var det bare å gi seg over…

To gründerveteraner møtes: fra v. Torgeir
Haugen, barnelege på Notodden(Lege-plan
AS), han var i sin tid med å starte Ring medisinske senter i Oslo og Bjørn Gilbo, jobber på
Osloakutten som han startet for 30 år siden.

Coffee-junkies – hva ville vi vært uten?
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PSL-årsmøte 2015 i bilder

PSLere i fugleperspektiv

Psykiaterne Synnøve Bratlie og Marit Sæbø forbereder seg til ”Gruppemøte”.
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Årsmøter er uten tvil et hyggelig sted å møtes. Psykiaterne stilte med
en stor delegasjon her er to av dem: barne-og ungdomspsykiater
Hilde Bækken og psykiater Britt Louise Børven.
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God mat og vin i vakre omgivelser er ikke å forakte. En pyntet (og etter
hvert feststemt) forsamling koste seg til ut i de små timer.

-Bare gode venner, fleiper Oslopsykiater og avtroppende sentralstyremedlem Synnøve Bratlie og øyelege fra Voss Rudolf Johan Altenau.

Fornøyde og forventningsfulle kolleger. Fra venstre: Rachid Naboulsi,
Florentina Nabulsi, øyelege i Florø, og Arild Kloster Jensen, gynekolog
i Arendal.

To ”medisinske” kolleger; Isaac Essilfie, spesialist i fordøylsesskdommer, indremedisin i Sandnes og Per Einar Tolås, fordøyelsessykdommer, indremedisin på Skedsmo.

Hvert år er ”Gruppevise møter ” en viktig post på programmet.
Her er psykiaterne samlet, kvinnesterke, med to mannlige kolleger
i stallen. Temaene for diskusjonen i år var Rammeavtalen, takster
og vurderingskompetanse. Møtet ble ledet av Marit Sæbø , bakerst
i bildet.

Aller mest latter – og ettertanke vakte nok foredraget til arkitekten
Atle Røvig. Han holdt et fantastisk foredrag med så mye humor og
selvironi at det var umulig å holde latteren tilbake til tross for en
dramatisk sykehistorie med kreft i halsregionen der han var døden
nær. Men som dere ser på bildet, det endte godt.
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Utbryterlegen
– fra Radiumhospitalet til Aleris
Det vakte både bestyrtelse
og applaus blant kolleger da
Marius Normann for fire år
siden sa opp sin faste jobb som
overlege på Radiumhospitalet.
Tekst og foto: Lottelise Folge

– Mange var nok av den oppfatning at man
ikke forlater en fast jobb på
”Det kongelig norske Radiumhospital”
, smiler Marius Normann. Han sa opp
jobben etter å ha fått et tilbud på Aleris
Kreftsenter i Oslo, et tilbud han selv hadde
tatt initiativ til.
– Selv om det vakte bestyrtelse blant
noen av mellomlederne at jeg gikk til det
skrittet å si opp, var det også noen av
kollegene på samme nivå som meg som
i det stille applauderte – som syntes det
var fantastisk at noen gikk foran og viste at
det var mulig å gjøre noe annet enn bare å
fortsette i samme retning, sier onkologen
som var ferdig onkolog i 2009, og som
bortsett fra noe sideutdannelse i Bodø,
har tilbrakt hele sitt ”medisinske liv” på
Radiumhospitalet.

Ingen poliklinisk kontroll
En av årsakene til at Marius Normann
bestemte seg for å melde overgang til
det private helsemarkedet og Kreftsenteret var muligheten han da ville få til
å følge opp pasientene, noe han savnet
sterkt i jobben på Radiumhospitalet. Der
pendlet han mellom en 50 % stilling på
uro-onkologisk seksjon der han primært
jobbet med prostatakreft, og gynekologisk avdeling der oppgaven hans var å
hjelpe med behandling av gynpasienter
som trengte strålebehandling. – Det var
en tøff behandling pasientene fikk. Svært
toksisk og på grensen til det eksperimentelle, bemerker Normann og forteller at
alle pasientene ble sendt til etterkontroll
på lokalsykehusene fordi Radiumhospitalet ikke hadde kapasitet til poliklinisk
oppfølging. – Men hvordan skal vi lære av
det vi holder på med når vi ikke får følge
opp en eneste av pasientenes våre etter
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– Hadde jeg hatt press på meg om å behandle et visst antall pasienter pr. dag, hadde jeg
ikke kunnet levere et fullgodt arbeid, sier Marius Normann.
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avsluttet behandling, spør onkologen og
legger til at en annen årsak til at han flyttet
på seg var at han brukte for mye tid på
ikke legerettet arbeid. – Jeg var min egen
helsesekretær, noe jeg fant både frustrerende og uhensiktsmessig, sier Normann.

Oppfølging
uten behandling?
– Hvordan følger dere pasientene nå, all
den tid behandlingen i all hovedsak forgår
på andre sykehus? – Det er riktig at vi i
hovedsak diagnostiserer og utreder, og at
de fleste prostatapasientene opereres ved
vårt samarbeidssykehus Martiniklinikken
i Tyskland , bekrefter Normann.
Aleris har valgt Martini-klinikken fordi
det er et sykehus som ligger geografisk
ikke for langt unna, og har toppkarakterer
internasjonalt på behandling av prostatakreft. Her blir pasientene liggende en
uke og således fanger man opp de fleste
postoperative komplikasjoner. Katetre blir
fjernet, og anastomoser blir sjekket. – Det
betyr at vi får svært få pasienter tilbake
med komplikasjoner, men vi opplever
selvsagt det er det noen pasienter som ikke
har frie randsoner etter inngrepet og trenger strålebehandling, forteller Normann.

Store forskjeller
Tall fra kreftregisteret viser at i Norge er
det 17,4 prosent ufri margin blant pasientene som blir operert for lokalisert
prostatakreft. Ved Martini er det samme
tallet 7prosent.
– Alle våre pasientene kalles inn til
kontroll hos oss etter 3 måneder. Etter
denne kontrollen, hvis alt er som det skal,
henvises pasienten til videre kontroll hos
fastlege på linje med vanlig praksis. –
Skulle det oppstå tilbakefall, tar pasienten
kontakt med oss og vi ordner med de henvisningene som skal til, legger Normann
til. Ellers ønsker vi å ta ansvaret for alle
komplikasjoner vi selv kan håndtere.

Faglig utvikling
– i kontrakten
Marius Normann forteller at han hadde
en veldig sterk følelse av å stå på sidelinjen
like etter at han gikk over i det private. Han
fornemmet en sterk skepsis til krefttilbudet på Aleris, men mener at dette har
gått seg til etter hvert. Han understreker
at den faglige– og personlige kontakten
med kolleger i det offentlige er svært
viktig for ham, og han er fornøyd med
at en internasjonal kongress i året er
kontraktfestet. Men det betyr ikke at det

”

Mitt ”drømmescenario” er å utvide
behandlingsdelen betydelig.
Jeg ønsker meg muligheten til
å beholde pasientene gjennom
hele forløpet.
M. Normann

Kre f t i lbu d et
på A ler i s
Kreftsenteret behandler ca 15000
pasienter i året. Tilbudet består i
all hovedsak av utredning, diagnostisering og ”second opinion”
og foregår på mange stadier
av sykdommen. Kreft-teamet
på Aleris består av onkologer,
gastroenterologer, hudleger,
urologer, gynekologer ,ønh leger,
radiologer og nukleærmedisinere.
Sykehuset tilbyr avanserte
undersøkelser som PET/CT-scan
og MR veiledete biopsier.
Sykehuset har også to sertifiserte
allmennleger som tar seg
mer diffuse tilfeller der det er
mistanke om kreft.

jobbe etter et stykkprissystem hadde jeg
ikke begynt. Mange av pasientene
våre befinner seg i en eksistensiell krise
og hadde jeg skullet ha press på meg om
et visst antall pasienter per dag, hadde
jeg ikke kunnet levere et fullgodt arbeid,
slår onkologen fast. Han har fast lønn og
er kompensert for tap av vakttillegg siden
han kun jobber på dagtid. – Men noen
krøsus av å jobbe her blir jeg ikke , ler han
og forteller at forskjellen fra tidligere er at
han må være tilgjengelig på mail både i
fritiden og i ferien.
– Hvis vi skal vokse og fremstå som
et seriøst tilbud og med troverdigheten
som er nødvendig, så er det selvsagt viktig
med aksept fra våre kolleger i det offentlige, men det viktigste er jo å ha fornøyde
pasienter – de snakker med hverandre
og gjennom dem får vi vist om vi duger.
Fornøyde pasienter får man blant annet
ved å bruke tilstrekkelig med tid på hver
pasient, konstaterer Marius Normann.

Pakkeforløpet – en klapp
på skulderen
er det eneste faglige påfyllet for Marius
Normann og hans kollega på Kreftsenteret
Stephanie Geisler, som primært jobber
med brystkreft. – Er det andre interessante
møter, er det ikke noe problem, sier Normann og konstaterer at det er viktig med
all faglig kontakt i et miljø som kun har
omkring 300 praktiserende spesialister.
Han har fått tilbud om å begynne med
en doktorgrad, – Men ettersom jeg er en
knapphetsressurs her på avdelingen, må
det nok vente, smiler Normann som også
er småbarnsfar.

Kan ikke levere
et fullgodt arbeid
– Er det forventet at du må ha visst antall
konsultasjoner per dag for å tilfredsstille
de økonomiske kravene fra sykehuset?
– Nei, slik fungerer det ikke på Kreftsenteret, sier Normann. Hadde jeg måttet

Pakkeforløpet med strenge tidsfrister for
diagnostisering og behandling av prostatakreft har vært praktisert på Aleris lenge
før det ble introdusert i det offentlige.
– Dette er en blåkopi av vår praksis de
siste tre årene, den har vi vært alene om
, så dette opplever vi som en klapp på
skulderen, sier Normann.
– Er det noe som kunne lokke deg tilbake til det offentlige helsevesenet ? – Det
jeg savner mest er faktisk muligheten til
å kunne tilby innvendig stråleterapi –
brachyterapi. En fantastisk metode som
hjelper svært mange med livmorhalskreft,
og selv om dette er en liten gruppe pasienter (om lag 200 tilfeller i året), er metoden
utrolig interessant å jobbe med ikke minst
fordi man ser bedring fra en behandling
til den neste. Omkring 60 og 70 % av pasientene med denne krefttypen blir reddet
med denne behandlingen, forteller Normann som er en av få kreftleger i Norge
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med spesiell kompetanse på brachyterapi.
Hvor er du om fem år? – Slik det er nå
har vi kun hatt kreftbehandling på enkelte
pasienter blant annet med prostatakreft,
brystkreft og malignt melanom. Det er
dagpasienter som får poliklinisk intravenøs medikamentell behandling her på
huset . Jeg savner å kunne jobbe bredere

og bruke mer av behandlingskompetansen min og har som mitt ”drømmescenario” å utvide behandlingsdelen betydelig.
Jeg ønsker meg muligheten til å beholde
pasientene gjennom hele forløpet, noe
som også er Aleris` visjon , avslutter
Marius Normann.

”

Hvordan skal vi lære av
det vi holder på med
når vi ikke får følge opp
en eneste av pasientenes
våre etter avsluttet
behandling?
M. Normann

Viktig å beholde flinke leger
Faglige utfordringer er viktige
ikke minst for å beholde dyktige
leger. Sykehuset må være konkurransedyktige og da er både
faglige utfordringer, lønn og
fagutvikling viktige elementer,
sier direktøren på Aleris i Oslo.
Grethe Aasved sier hun ”deler visjonen” fra
Alerislegene som ønsker seg hele behandlingsprosessen på sitt sykehus. Men hun
understreker at hvis Aleris skal tilby en
utvidet kreftbehandling må det være fordi
det offentlige ser et slikt behov og at det
utvikler seg et samarbeid mellom det private og det offentlige slik man har på andre
områder i dag.– Det betyr at man må ha
et tilstrekkelig antall inngrep i året for
at det skal bli et fullverdig og faglig godt
nok tilbud til pasientene, sier Aasved. Vi
skal ikke ha ansvaret for kreftomsorgen
i Norge, men vi kan bidra til at den blir
enda bedre ved å være innovative . Kall oss
gjerne et korrektiv; det har vi allerede vist
at vi er; både gjennom våre pakkeforløp
og PET/CT-senteret.

Ikke vanskelig å rekruttere
Aleris-direktøren bedyrer at rekruttering
av flinke leger ikke er noe problem og at
de kontaktes ukentlig av leger som kunne
tenke seg en videre karriere på Aleris. – Vi
har til og med hatt en lege som gikk ned i
lønn da vedkommende fikk jobb her. Hos
oss blir initiativ og gode ideer verdsatt,
sier direktøren og understreker at det er
en av årsakene til at hun ønsket Marius
Normann velkommen til Aleris.
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– Jeg har kolleger i det offentlige som misunner meg fordi jeg straks får midler når
jeg har en god investeringsidé.

Bare idyll?
– Er det en misforståelse og en myte at
private sykehus ikke vil ha medisinstudenter, LIS eller sykepleiestudenter? At dere
bare skummer fløten og ikke har – eller
ønsker å ta de oppgavene som gjør at de
offentlige sykehusene ikke fremstår som
like effektive ?
– Ja, det er virkelig ikke sant; det er tvert
om, sier direktør Aasved.
Vi ønsker LIS-leger og annen utdanningsvirksomhet velkommen og dette
jobber vi med, parerer Aasved, og mener
at de har kommet et stykke på vei med
LISene – i hvert fall i dialogen med Helse
Midt-Norge og St Olav. Men dette er treg
materie å jobbe med, sukker hun. – Sykepleiestudenter har vi allerede, og medisin-

studenter vil vi også ha, de ville hatt stor
glede av å være her, sier Aasved og legger
til at LISene ville hatt stor nytte av mengdetreningen de ville få på Aleris. Hun vil
heller ikke være med på at alt overskuddet
pløyes tilbake til eierne slik det blir påstått.
– Tvert i mot, sier hun. Jeg har kolleger i
det offentlige som misunner meg fordi
jeg straks får midler når jeg har en god
investeringsidé. Wallenberg-familien som
eier Aleris gjennom Investor AB, har pløyd
inn langt mer penger enn de noensinne
har mottatt i overskudd. Men det er klart
at de på lengre sikt ønsker at dette blir økonomisk lønnsomt. Derfor blir god kvalitet,
gode behandlingstilbud og fornøyde pasienter viktig også for lønnsomheten, sier
en engasjert direktør, som understreker at
det selvsagt i utgangspunktet blir enklere
og er billigere å drifte et sykehus der man
ikke har øyeblikkelig hjelp.

De samme målene
Aleris har akkurat de samme målene om å
gå i pluss som det offentlige. – Men det er
en grunnleggende og stor forskjell når det
gjelder detaljstyring , og jeg holdt nesten
på å si sunn fornuft, sier Aasved – hos oss
kan vi fange – og følge opp gode ideer
raskt. Uten mengder av organer og råd
som skal inn og bestemme. Og – apropos myter, sier Aasved, – de er faktisk det
vanskeligste å komme til livs. Hun tror
det viktigste er å være åpen – ta imot dem
som vil komme på besøk og i tillegg være
transparente når det gjelder resultater og
drift . Og – jeg vil gjerne ha folk på besøk
her før de uttaler seg om hvordan vi driver,
sier Aasved og smiler lurt.
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Ny hudlege i Moss:

Ildsjel
og fagentusiast

Malte Hübner åpnet praksis i
Moss i vår, og før alle møbler var
på plass og tre nyansatte helsesekretærer hadde rukket å bli
varme i trøya, var både venterom og ventelister fylt opp.
Tekst og foto: Lottelise Folge

Det er vanskelig å karakterisere Malte
Hübner som noe annet enn en faglig
entusiast. Selv ber han nærmest om
unnskyldning for sitt brennende engasjement for hud som har fulgt han siden
han for 15 år siden som student, med en
god porsjon målbevissthet og litt flaks,
kom inn på kurset i dermatologi (ved University of California) til den respekterte
hudprofessoren Robert W. Goltz, som på
60-tallet beskrev Gorlin-Golty syndromet
for første gang.
Sin spesialisteksamen har han fra Tyskland, der hud er en langt bredere anlagt
spesialitet enn i Norge. Hübner er utdannet både innen kirurgi, allergologi, flebologi og andrologi og er vant til å operere
kompliserte krefttilfeller i huden. Han har
lært mye kirurgi under sine opphold i USA
og i august var han igjen av gårde på Academy of Dermatology sitt sommermøte
i New York der både kirurgi – kosmetisk
kirurgi og laser sto på agendaen.

Kirurgiinteresserte
kolleger

Malte Hübner ønsker faglig bredde i jobben som hudlege – det vil også gi rekruttering og
bedre omdømme til faget, mener han.

Som spesialist for kroppens største organ
understreker han viktigheten av mer
bredde i hudfaget enn det som er vanlig oppfatning blant hudleger i Norge og
han synes det er synd at enkelte hudleger
overlater det meste innen hudkirurgi til
mindre erfarne plastikkirurger.
Selv har han, som første hudlege i
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”

Jeg har det gøy på jobb
og får mange
utfordringer , men
jeg vil gjerne være med
på å sprenge grenser
Malte Hübner

Ny jobb og nye utfordringer for tre motiverte helsesekretærer som startet i ny jobb i mai. Etter
kort tid var pågangen stor. Fra v. Lill Hande, Anne Cathrine Hansen og Lene Hjelkrem Dirks.

Norge, holdt kurs i kirurgisk teknikk for
hudleger- to kurs som ble fulltegnet på få
minutter etter at de var lagt ut på nettet.
Han forteller at det var stor entusiasme
blant de yngre legene, men at tiden hans til
å fortsette med denne kursingen dessverre
har blitt for knapp. Selv jobbet han flere
år i Haugesund og forteller at han nok
opererte på kanten i forhold til hva som
var regionssykehusets oppgaver . Etter en
stund fikk han mer aksept for det han fikk
til som kirurg og fikk etter hvert henvist
mer kompliserte hudkreftpasienter – fra
sykehus over hele landet også fra ØNHavdelinger.

Fra lege til lege
Slik det er i dag kan en hudpasient med
behov for et operativt inngrep risikere å
møte flere forskjellige legespesialister før
hun endelig får hjelp. – Men det verste
med det hele at prosessen kan ta altfor
lang tid, mener Malte Hübner.
Fra fastlegen som henviser til hudlege
som henviser videre til poliklinikk, der
pasienten blir mottatt av en LIS som må
henvise til ”sjefen” og deretter videre til
plastikk-kirurg. Han innser at ikke alle
hudleger vil eller skal operere , men han
ivrer for at dem som ”har det i seg” skal
få muligheten til å gi pasientene en slikt
tilbud og dermed gir rom for litt ”annerledeshet” som han uttrykker det. – Et
inngrep i huden krever ikke et fullt sterilt tilbud selv om det kan dreie seg om
kompliserte inngrep i forbindelse med
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hudcancer, forklarer Hübner, det er tilstrekkelig med et semi-sterilt rom og
operasjonsutstyr. Dessuten utføres inngrepene i lokal anestesi – som forenkler
den delen av behandlingen. Dermed er
det ikke de samme kravene til disse inngrepene som ved større inngrep. I følge
hudspesialisten kan alle inngrepene som
vises i denne reportasjen, teoretisk vært
utført i avtalepraksis.

For mye tid
Han er frustrert over at han ikke får utført
så mange inngrep i avtalepraksis som han
kunne gjøre på sykehus, og røper at han
har utført større inngrep enn vanlig på
kontoret selv om det ikke er takster for
det – rett og slett fordi han syntes synd
på pasienten.
– Dette handler ikke om meg til syvende
og sist , sier Hübner, men om muligheten
til å gi pasientene et godt og effektivt til-

Malte H ü bner (4 2)
Utdannet ved universitetene i
Berlin, Freiburg, Harvard Medical
School/Boston, UC San Diego og
LA og Karolinska i Stockholm.
Hudspesialitet fra Tyskland

bud, det gjør jeg blant annet ved å jobbe
bredt og opprettholde operasjonsferdighetene mine. Problemet er at det finnes
pasienter med hudsykdommer jeg ikke
kan ta inn her fordi jeg da må droppe et
stort antall andre pasienter. Det er rett og
slett ikke nok tid, sier hudlegen. Men foreløpig er det slik at myndighetene ikke har
lagt til rette for større operativ virksomhet
utenfor de store sykehusene. Selv håper
han på at han med tid og stunder kanskje
kan opprette et parallelt privat tilbud der
han kan drive mer av den operasjonsvirksomheten han er utdannet til.

Hvorfor ikke jobbe
i Tyskland?
Hübner har mange norske kolleger fra
studietiden i Tyskland og etter turnustiden i Sverige og spesialiteten i Tyskland
var det Norge som sto for tur. Her kunne
han jobbe og ha familie ved siden av.
Arbeidspresset og arbeidstimer slik han
kjente det fra Tyskland var noe ganske
annet enn det han møtte i Norge. Han fikk
gode arbeidstilbud og vilkår og er svært
takknemlig og glad for det. –Jeg har det
rett og slett godt i Norge, sier han - jeg har
det gøy på jobb og får mange utfordringer
, men jeg vil gjerne være med på å sprenge
grenser- gjøre det jeg kan og er best på, ler
han og priser sine norske studievenner fra
Tyskland som har en god støtte i prosessen
med å forstå norske forhold.
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Basalcellekarsinom (BCC) øre. Vanskelig lokalisasjon og størrelse. Stjerneformet Trendelenburg eksisjon for å beholde ørets symmetri
og runding. Anatomisk upåvirket øreform etter OP.
Vanskelig lokalisasjon av BCC i
øregangen og concha. Fjerning
med avansert MOHS kirurgi og 3D
kirurgi. Lukking med stilket lappeplastikk. Resultat etter 4 uker.

Infiltrerende plateepitelarsinom/spinaliom leppe. Radikal kileeksisjon av lesjonen igjennom hele leppestrukturen. Lukking med muskel,
subkutane og utvendige suturer. Resultat etter 2 måneder.

Aggressiv BCC med vanskelig anatomisk lokalisasjon og størrelse (hake). Fjerning med 3D snittkantediagnostikk og preparajon av dobbel
rotasjonslapp. Rotasjon og lukking. Resultat etter 2-3 måneder.
Tilstand etter fjerning av stor lentigo maligna melanom hø kinn
med vanskelig lok. og størrelse.
Øyelappeplastikk med forskyving
av lapp under skåning av nervus
facialis. Resultat etter 3 måneder,
ingen nerveskade, kosmetisk tiltalende resultat.
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Endelig takster for søvnregistrering.
– På høy tid, mener overlege.
Under forhandlingene om ny
normaltariff før sommerferien
ble det oppnådd enighet mellom staten , Legeforeningen
og PSL om en egen takst for
søvnregistrering for avtalespesialister.
– Dette synes jeg er veldig bra og på høy
tid, sier avdelingsoverlege (kst.) Håkon
Skaug på Drammen sykehus. Han har
lang erfaring i å samarbeide med avtalespesialister og mener at utredning av
søvnpasienter egner seg meget bra for
avtalepraksis. – I tillegg vil dette også
avlaste sykehus-avdelingen betraktelig,
ifølge Skaug.

Kan komme etter hvert
Avdelingsoverlegen mener at det er greit
å starte med søvnregistreringen i avtalepraksis, så kan CPAP( (Continuous
Positive Airway Pressure), kontinuerlig
positivt luftveistrykk)-tilpasning komme
etter hvert.
Skaug er klar på at hvis dette skal bli en
oppgave for avtalespesialisten er det en
rekke tiltak som må på plass. Slik det fungerer i dag, tilbyr
de fleste sykehusavdelingene denne pasientgruppen en tverrfaglig kursdag med
informasjon om sykdommen, sykepleierveiledning samt faglige råd fra ernæringsfysiolog og fysioterapeut, sier Skaug
og minner om at det er viktig med god og
tett oppfølging etter oppstart med CPAP.
– Forholdene i en avtalepraksis burde gi
gode muligheter for dette, konkluderer
avdelingsoverlegen.

Det er helseforetakene som
dekker kostnader til selve
CPAP-maskinen og medhørende
utstyr, da dette er et behandlingshjelpemiddel. (Håkon Skaug)
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Avdelingsoverlege Håkon Skaug på Drammen sykehus har lang erfaring i å samarbeide
med avtalespesialister og mener at utredning av søvnpasienter egner seg meget bra for
avtalepraksis.
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Søvnregistrert I 4 år
uten takster
I Arendal har avtalespesialister
søvnregistrert rundt 220-250
pasienter årlig siden 2011, og
tilpasset 420 CPAP , uten egne
takster.

På Havblik helsesenter i Arendal tilpasser
de CPAP selv om det ikke finnes takster
for denne behandlingen. – Utredning og
behandling av pasienter med snorkesyke henger sammen, sier ønh-spesialist
Alf Bjarne Lilleaas – Det at det ikke er
takster for tilpasning av CPAP har ingen
innvirkning på vår praksis. Vi kommer
til å tilpasse CPAPer/ pustemaskiner til
pasienter som trenger dette på samme
måte som vi gjør i dag, forteller Lilleaas.

4 år – 420 pasienter
Hos ham på det blitt diagnostisert snorkesyke og tilpasset CPAP på ca 420 pasienter
siden 2011, forteller Lilleaas. Han er glad
for at det endelig har kommet egne takster
for søvnregistrering og mener at dette
betyr mye for pasientene fordi det blir mer
fokus på pasientgruppen som vil kunne
føre til at fastleger og spesialister i og utenfor sykehus fanger opp disse problemstillingene. – Økt fokus på søvnpasienter i det
offentlige helsevesenet vil være viktig for å
komme i posisjon for å utrede og behandle
denne pasientgruppen, mener han. Han
er ikke bekymret for at de skal få for lange
køer og mener at de har gode rutiner og
skal klare å ta imot disse pasientene uten
for lang ventetid.

Metabolsk syndrom
Lilleaas har jobbet over tid med denne
pasientgruppen og har ikke vært fornøyd
med at søvnregistrering til nå kun har vært
lagt ut på anbud.
– Dette har vært et udekket behov over
lang tid, mener han.
Snorkesyke med pustestopp kan være
en del av ”det metabolske syndrom” eller
en livsstilssykdom, skriver Lilleaas i en
e-post til Legekunsten.
Han minner om at en person med ube-

– Fint tiltak for å redusere ventetid på
søvnundersøkelser på sykehus, mener
ønh-spesialist Olav Skatvedt.
Han kom i gang med søvnregistreringer 1.juli,
som var datoen for ”takststart” , men sier
det er for tidlig å si noe om pågangen ennå.
Han er enig i at dette er et bra tiltak for å
redusere køene på sykehusenes poliklinikker
og han tror at køene er lenger enn det man
får inntrykk av på frittsykehusvalg.no. Han
tar høyde for at ventetiden på behandling
kan variere på landsbasis.
På spørsmål om han er skuffet over at man
kun får søvnregistrere og ikke behandle pasientene , mener Skatvedt at det bare er et
spørsmål om tid og tror den muligheten vil
komme når køene for registrering forflytter
seg til behandling.

handlet snorkesyke vil ha økt risiko for
hjertesykdom, hjerteinfarkt og hjerneslag.

Forårsaker
trafikkulykker
Lilleaas har også lenge vært opptatt av
hva denne sykdommen kan forårsake når
pasienten sitter bak rattet. Det er økt risiko
for å forårsake trafikkulykker, mener Lilleaas, og forteller at amerikanske studier
viser at samfunnskostnadene som disse
trafikkulykkene medfører, er større enn

– Utredning og behandling av pasienter med
snorkesyke henger sammen, sier ønh-spesialist Alf Bjarne Lilleaas.

Hvert år forhandles Normaltariffen
mellom Legeforeningen på
den ene siden og staten med
forhandlingsleder fra helse- og
omsorgsdepartementet, finansdepartementet, Helsedirektoratet,
Regionale helseforetak og KS, på
den andre siden.(Legeforeningen)

kostnadene til utredning og behandling
av alle med uoppdaget snorkesyke.
– For den enkelte vil det ha store konsekvenser å oppdage og behandle en
søvnsykdom i forhold til livskvalitet.
En kronisk dårlig søvn fører til redusert
kognitive funksjoner som hukommelse,
læring, humørsvingninger, gjennomføringsevne og tiltakslyst. I tillegg er det fare
for utvikling av og forverrelse av lidelser
som sukkersyke, depresjon og overvekt,
avslutter Lilleaas.
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PSL´s forskningsstipend
Nesten 30 avtalespesialister har søkt
om forskningsstipend siden 2007.

Én har levert slutt
Siden tilbudet om PSLs
forskningsstipend kom i 2007,
har nesten 30 personer søkt og
fått innvilget støtte.
Tekst og foto: Lottelise Folge

I 2012 søkte Florence Dalgard om midler
og fikk innvilget penger til forskning på
Hudsykdommer, psykiatrisk komorbiditet
og livskvalitet.
Hun har mottatt stipend fra flere hold og
er svært takknemlig for støtten fra PSLs
forskningsfond. For henne har stipendet
fra PSL gitt henne anledning og pusterom
til å planlegge og komme i gang med å
forske på området hun brenner for. Dalgard er prosjektleder for et europeisk
forskningsprosjekt med 13 deltakerland
og hun har publisert 6 artikler i internasjonale tidsskrifter i perioden 2012-14.
Hun er enig med forskerkollegene som
mener at det er en stor utfordring og krever mye motivasjon å få til forskning i
avtalepraksis.

Viktig med støtte fra
helseregionen
Florence Dalaker understreker at det kan
være en vanskelig balansegang med en
fot i forskningen og den andre i en travel
avtalepraksis med krav til produksjon
der også. – Bare det å organisere seg for
å få til det praktiske – som å få vikar er
en utfordring, men det er langt lettere å
gjennomføre når helseregionen stiller seg
positiv til prosjektet og til en vikarordning
, mener Dalaker. Hun får ikke understreket
sterkt nok hvor viktig faglig utvikling er for

Florence Dalaker understreker at det kan
være en vanskelig balansegang med en fot i
forskningen og den andre i en travel avtalepraksis med normtall og krav til inntjening.
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”

Forskningen styrker en i
hverdagen- bevisstgjør deg
som fagperson og gjør deg
uten tvil til en bedre klinker.
Florence Dalaker

NYHETER/AKTUELT

Strenge
i n k lus j o ns k r i ter i er

rapport
”

Tilsammen er det siden 2007, ifølge PSLs oversikt, 4 søkere
som ikke har fått tildelt midler. Disse søkerne var spredt
på fire fagfelt; kardiologi, anestesi, psykiatri og fysikalsk
medisin.

å kunne tilby behandling av høy kvalitet
til pasientene. Det styrker en i hverdagenbevisstgjør deg som fagperson og gjør deg
uten tvil til en bedre klinker, mener hun.

Lungespesialist Karin Stang Volden
– strenge inklusjonskriterier resulterte i for få pasienter i studien. Stang
Volden var blant de første som fikk
stipend i 2007.

Pinefulle
lange ventelister
Dalaker innrømmer at hun ikke alltid
har følt at forskningen blir verdsatt som
faglig viktig også for avtalespesialister og
mener at det er av betydning med kontakt
i et forsknings– eller akademisk miljø på
sykehuset – med en veileder – eller mentor
. Det er viktig med støttespillere for å få
gjennomført prosjektene sine, understreker hun og minnes det hun beskriver som
pinefulle lange ventelister mens forskningen pågikk for fullt.

Lungelege Karin Stang Volden
søkte sammen med kollega J.
Asmervik og A.M. Heggeli om
midler til forske på Sensitivitet
og spesifisitet ved mannitol vs
metacholin i forhold til astmadiagnose hos lungespesialist:

Krever ekstra motivasjon
I 2009 søkte ønh-spesialist Olav Skatvedt
sammen med Svein Mjøen, om midler
til å forske på utredning av svimmelhet
i avtalepraksis. I mellomtiden har Mjøen
gått av med pensjon. Skatvedt forteller
at han har utført undersøkelsen og planlegger en oppfølging, men sier han, litt
unnskyldende, – Vi har ennå ikke fått skrevet ut materialet. Han forteller at han har
rekruttert yngre krefter og håper å bli
ferdig i løpet av noen måneder. Skatvedt
legger til at det krever ekstra motivasjon
for en avtalespesialist å ha tid og krefter til
å forske ved siden av jobben og med andre
oppgaver i tillegg. Han har selv en doktorgrad, og forteller at på den tiden dette
arbeidet pågikk, ble det mye nattarbeid.
– og det er man nok ikke så motivert for
lenger, smiler ønh-spesialisten samtidig
som han oppfordrer de yngre til å gripe
sjansen.

Ønh-spesialist og dr. med. Olav Skatvedt har
jobbet med prosjektet siden 2009 og har
begynt å planlegge oppfølging av studiet.

– Vi startet prosjektet og utfordringene lot seg løse, men
inklusjonskriteriene var veldig
strenge og det viste seg at vi
fikk for få pasienter inkludert
i studien. Etter ca 1 år ble den
derfor avsluttet. Dessverre, skriver Stang Volden i en epost til
Legekunsten. Hun mener også
at det er viktig at man har store
pasientgrupper i avtalepraksis
med vanlige tilstander, velegnet for registrering i registre og
forskning på bakgrunn av disse
registrene. Et poeng er også at
det er lurt å samarbeide med en
avdeling og en person tilknyttet
universitet på denne avdelingen,
avslutter Stang Volden.
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PSL´s forskningsstipend

Fordel for

avtalespesialister
med dr.grad

D E T T E E R P S Ls
FO R S K N I N G S ST IP E N D:
Stipendet ble første gang utdelt i
2007 og skal stimulere, hjelpe og
rekruttere PSL´ere til forskning
og publikasjon av forskningsresultater. Styret i PSL, som fatter
vedtak om hvem som skal tildeles stipend, mener at forskning
i avtalepraksis kan gi nye utfordringer og variasjon i praksisen
og åpne for samarbeid mellom
sykehus og avtalepraksis.
Kriterier for prioritering av søknader om stipend:
Stipendet skal fortrinnsvis gis
til prosjekter som fremmer
forskning og publisering, samt
undervisning og fagutvikling
i spesialistpraksis. Stipender
kan også utdeles for kvalitetsforbedrende arbeid, så sant det
munner ut i en publikasjon. Ordningen skal gjøre det mulig å ta
fri fra,- eller redusere sin spesialistpraksis for å arbeide med
et prosjekt.

Gynekolog Arild Tandberg, styremedlem i PSL, mener at mye byråkrati rundt forskningen,
som søknad til etisk komite og samtykkeerklæringer kan være et hinder for å komme i gang.

– Som avtalespesialist er man ikke en del
av et akademisk forskningsmiljø, man
blir fort litt «utenfor» miljøene der det er
enkelt å skaffe seg gode veiledere, mener
Arild Tandberg, styremedlem i PSL og
medlem av forskningsutvalget. De som
har en dr-tittel som avtalespesialist, skaffet seg den mens de var på (universitets)
sykehus.

Flere burde forske
Tandberg mener at flere burde benytte
muligheten til å forske i praksis og mener
at man generelt har store og for det meste
oversiktlige pasientpopulasjoner. Han tror
at begrensingene først og fremst ligger i en
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travel hverdag der «produksjon» er høyt
prioritert hos de fleste av mange grunner
- der lange ventelister og inntjening er to
viktige årsaker.

Mye byråkrati
– Det er en rekke områder som kan egne
seg for kohortstudier, der man følger en
avgrenset populasjon over en viss tid og
kan definere start- og endepunkter for
en studie ganske presist, mener gynekologen, men sier samtidig at som i klinisk
forskning generelt, er det mye byråkrati
som kan være et hinder å komme over
for noen .

Vanligvis vil det gis stipendmidler for mellom en og fem måneder. Forskningstiden kan deles i
flere perioder. En søker kan etter
tildeling fortsatt søke på stipendmidler ved senere utlysninger.
Forskningsutvalget vil tilstrebe
en rettferdig fordeling mellom
kjønn og mellom landsdeler.

NYHETER/AKTUELT

Forbilledlig samarbeid på Tynset:

Her opererer
avtalespesialisten
på sykehuset
På Tynset har to øyeleger i
junior/senioravtale inngått
samarbeid med sykehuset.
Resultatet er at pasientene får
et bedre tilbud innen diagnostikk og kirurgi.
– En vinn-vinnsituasjon, sier
avtalespesialist.

En seier for alle , ikke bare for pasientene
som får kortere ventetid, bedre lokalt tilbud, og betydelig kortere reisetid, mener
seniorlege, avtalespesialist og øyelege
Arne O. Ellingsson. I praksis betyr ordningen at øyelege Keyvan Torkzad, som
kommer fra en overlegestilling på Lillehammer sykehus og har bred kirurgisk
erfaring, at hundrevis av pasienter på
Tynset slipper å reise opptil 20 mil for
øyekirurgi. Ordningen, der Torkzad har
en stillingsandel på sykehuset er en fordel
også for det lokale faglige medisinske miljøet. Fastlegene får det enklere med nærhet og bedre tilgjengelighet. – Et generelt
bedre lokalt fagmiljø vil dessuten styrke
muligheten for å rekruttere både fastleger
og andre spesialister til området, mener
Arne O. Ellingsson og legger til at helseregionen også vil ha store innsparinger
på reiseutgifter.

Som hånd i hanske
Ønsket fra HSØ om å utvide tilbudet på
Tynset med øyekirurgi kom på et perfekt
tidspunkt, forteller øyespesialist Ellingsson. Han var akkurat i ferd med å tenke i
de baner i forbindelse med at praksisen
skulle overdras til junior, men han disponerte ikke lokaler som egnet seg for
operative inngrep. Han tok derfor kontakt
med sykehuset som reagerte svært positivt

T i lbu d t i l
pas i enten
Kataraktkirurgi
Behandling med VEGF-injeksoner
(AMD,diabetes og tromboser).
Når det gjelder angiografi må
pasientene fremdeles oppsøke
hjelp på sykehuset i Hamar eller
Trondheim.

Øyespesialist på Tynset Arne O. Ellingson
er redd for at brevet om samarbeid mellom
avtalespesialistene og sykehusene har gått
spesialistene hus forbi.

på henvendelsen og sporenstreks stilte
operasjonsstue til disposisjon to dager
i uken. En av dagene opererer avtalespesialisten øyelokk og annen ekstraokulær
kirurgi for sykehuset på fast lønn. Den
andre dagen opereres katarakter i øyeklinikkens regi mot betalt leie av operasjonsstuen. – Øyeavdelingen har allerede
overført 100 pasienter fra sin venteliste til
Tynset for øyelokkskirurgi og nå vurderes det å overføre deler av den krevende
injeksjonsbehandlingen mot AMD fra
øyeavdelingen til sykehuset på Tynset og
avtalespesialisten der, forteller Ellingsson.

Gått avtalespesialistene
hus forbi
– Med det tilbudet vi nå har fått i stand,
opplever jeg at vi har bidratt til å styrke en
desentralisert helsetjeneste, sier Ellingsson og viser til ”samarbeidsbrevet” som
ble sendt ut til alle avtalespesialister fra
Helse-Sør-Øst i februar i år.

*OCT og utstyr til
kataraktkirurgien finansieres
av Tynset Øyeklinikk AS
kilde : Arne O Ellingsson.

Ellingsson er redd for at brevet har gått
avtalespesialistene hus forbi. I dokumentet, undertegnet av Steinar Marthinsen(viseadm.dir.) og Alice Beathe Andersgaard
(direktør, medisin og helsefag), understreker de viktigheten av samarbeide mellom
avtalespesialistene og lokalsykehusene.

Delte hjemler
– Her ser jeg også en sammenheng med
innspillet Steinar Marthinsen kom med
under PSL`s administrasjonskurs nylig,
om at HSØ kan tenke seg delte hjemler
mellom sykehus og avtalepraksis , sier
Arne O. Ellingsen, men da forutsetter jeg
at avtalespesialistene kan få deltidsansettelse i sykehuset for blant annet sin
kirurgiske virksomhet, der hvor det er
tjenlig. PSL bør møte en slik invitasjon
positivt med en felles målsetning om å
korte ned ventelister og styrke rekrutteringen til avtalepraksis som da blir tryggere å
etablere, avslutter øyespesialisten.
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Som smurt i 20 år
I to tiår har øre-nese-halsspesialisten i Kristiansund ført et
dobbeltliv som lege –
Og det helt uten å bli beskyldt
for utroskap.
Mikal Gjellan på Kristiansund sykehus er
avtalespesialist når han har poliklinikk
og sykehuslege når han opererer. Dette
har gått som smurt i 20 år og avtalen
mellom ham og sykehuset er regulert i
detalj. En firesiders avtale som ble forhandlet frem av Legeforeningen og sykehuset – den gangen. – Dette er viktig for
Gjellan å understreke for her er ingenting
overlatt til tilfeldighetene. Sånn sett må
han være en viss helseministers og noen
sykehusdirektørers våte drøm. For måten
han har organisert sin arbeidsdag ligner
påfallende mye på ønskene om hvordan
avtalespesialistene kan organiseres for å
få mest mulig spesialistkapasitet ute på
de mindre, lokale sykehusene. Når sant
skal sies er ikke 50/50-betegnelsen helt
korrekt; med 70 % han tråkker med litt
mer tyngde i avtalespesialistenes spor
idet han har 20 % knyttet til Oppdal Distriksmedisinske Senter.

Tungen rett i munnen
– Hva slags henvisningspraksis har man
i en sånn stilling? – Alle henvisningene
som kommer både til poliklinikken og til
avtalepraksisen registreres og vurderes
fortløpende så sant jeg er på jobb, forklarer Gjellan. Han går selv gjennom alle
sammen nesten daglig og har et eget registreringssystem. Henvisningene fordeles
deretter til praksis, sykehus og audiograf/
hørselssentral. Alle som skal til poliklinisk
vurdering, skal til Nordmøre ØNH-klinikk
som er Gjellans avtalepraksis. De som har
behov for operasjon, blir henvist til sykehuslegen Gjellan. I tillegg opererer han
dem som er henvist fra andre spesialister
etter ordningen om fritt sykehusvalg.

Flere hatter
Gjellan legger ikke skjul på at han har flere
hatter – men i hverdagen er det ikke noe
problem. Hele hans virke er fysisk på sykehuset også rollen som avtalespesialist. I
avtalen er det beskrevet i detalj hva som
er hans oppgaver som avtalespesialist og
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Mikal Gjellan jobber 70 % som avtalespesialist og 50 som sykehuslege- det har han gjort i 20
år og ser ingen grunn til ikke å fortsette med det.

hva som er sykehusets ansvar. Men han
etterlater ingen tvil om at når han er på
sykehuset
som sykehuslege er han ansvarlig som
akkurat det – med en annen hatt. Og han
stortrives med det .

Gode henvisninger
– gull verdt
I sommer kom han hjem etter 5 uker ferie
og ble møtt av en bunke henvisninger –
150 i tallet. – Da er det man merker hvor
utrolig stor forskjell det er på henvisningspraksis blant fastleger, sier Gjellan. Noen
skriver knakende gode henvisninger, og du
vet du kan stole på den legens vurderinger,
man kjenner jo de fleste , mens andre gir
en følelsen av at her er det noe som ligger
skjult og ting som ikke stemmer i tillegg
til at det mangler opplysninger. Ved den

minste tvil om at det kan ligge noe mer
under og at det kan være alvorlig- blir
pasienten prioritert., sier Gjellan.
Litt pinlig
Data er en verkebyll de fleste steder
i norsk helsetjeneste. – Hvordan er din
IKT-hverdag?
– Vet du, smiler Gjellan, det er egentlig
et litt pinlig spørsmål. Gjellan, som har
hele sin arbeidsdag innenfor sykehusets
fire vegger, og også innenfor sykehusets
brannmurer, har ikke en selvstendig datalinje ut. Han mottar elektroniske henvendelser men må svare på papir. Å få gjort
noe med dette er komplisert, viser det seg.
– Dette har tatt lang tid, men vi snakker
godt sammen og skal finne en god løsning
i løpet av høsten, avslutter en optimistisk
ønh-veteran på Kristiansund sykehus
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Medisinsk abort i avtalepraksis

Har vært med på å endre

praksis på poliklinikkene
Etter 6 år ble endelig prøveprosjektet vedrørende medisinsk
abort en realitet– og har ført til
en aldri så liten faglig seier for
avtalespesialistene.

D E T T E E R SA K E N

Tekst og foto: Lottelise Folge

Samarbeidet mellom de ulike aktørene
(Helseregion Vest og Sør-øst med sykehusene Bærum, Stavanger og Haukeland
og 9 avtalespesialister ) har vært godt, sier
Runa Aabø, hun har representert gynekologisk forening i prosessen og er stolt
over at avtalespesialistene har vært med
på å skrive historie i forhold til abortbehandlingen – som nå for første gang er
tillatt utenfor sykehus. Allerede nå har
hun har tro på at evalueringen vil konkludere med at dette blir et permanent
behandlingstilbud

Gynekolog Runa Aabø er stolt over at avtalespesialistene har vært med på å skrive
historie i forhold til abortbehandlingen .

En balansegang
Det som opptar poliklinikkene er at de
har bygget opp et godt tilbud til denne
pasientgruppen – og de er avhengig av et
visst antall behandlinger for å kunne forsvare ressursbruken og opprettholde tilbudet, sier Runa Aabø. Hun understreker
at det er det viktig at avtalespesialistene
som er med i prosjektet, følger samme
behandlingsprosedyre som sykehusene.
Forskning har vist en økt effekt av behandlingen om man gir ekstra Cytotec til dem
som ikke har abortert etter 4-6timer.
– Etter forslag fra oss har sykehuspoliklinikkene endret prosedyre og innført
dette, foreller Aabø, og legger til at det
også ble oppnådd enighet i forhold til
anti-D profylaxe som ikke gis til kvinner
med medikamentell abort <9uker. – Her
har praksisen vært forskjellig fra sykehus
til sykehus, sier Aabø, men ved å endre
disse prosedyrene har vi hatt mulighet
til å påvirke behandlingsopplegget til det
bedre for abortsøkende kvinner, sier Aabø
Klinikksjefene uttrykte forståelse for
prinsippet om at det som kan behandles
utenfor sykehus bør behandles i avtalepraksis.

Kom i gang på vårparten
Det er noe variasjon mellom legene når
det gjelder antallet som til nå er behandlet på grunn av ulik pågang, ifølge Aabø.
Hun forteller at behandlingen fungerer
fint og kvinnene synes det er en fordel å
komme til avtalespesialist fordi det gir
mulighet for større diskresjon og en følelse
av mindre eksponering enn på sykehuspoliklinikken. – Foreløpig er tilbakemeldingene fra kolleger at denne pasientgruppen ofte har behov for noe mer tid
enn andre pasientgrupper. Tidsaspektet i
forhold til behandlingen blir derfor svært
interessant å få vurdert i forbindelse med
evalueringen av prosjektet, sier Aabø som
synes det er på tide at man har kommet
i gang med dette tilbudet til pasientene
etter 6 år i prosess.
– Jeg har forståelse for at sakskomplekset krever grundig gjennomgang og at man
her er underlagt streng lovgivning, men
jeg synes likevel at dette har vært en «lang
reise», avslutter gynekolog Runa Aabø på
Sandvika spesialist senter i Bærum.

Ideen om medisinsk abort i avtalepraksis kom opp blant PSL’ere på
årsmøte i Gynekologisk forening
for 6 år siden (2009). En gruppe
jobbet videre med prosjektet og i
2011 ble Pilotprosjektet medisinsk
abort i avtalepraksis lagt inn i
statsbudsjettet. Problemet var
bare at det ikke fulgte med penger.
Gynekologene fikk beskjed fra HOD
om at det ikke var grunn til uro penger var ikke noe problem.
Det viste seg vel etter hvert at her
lå det muligheter for flere tolkninger.
Uansett det skulle ta nesten 3 år
før man begynte å se lys i tunellen.
Legekunsten kontaktet HOD våren
2013 og ba om begrunnelse for
forsinkelsen og hvorfor det var så
komplisert å få i gang et prøveprosjekt som tross alt var lagt inn
i statsbudsjettet to år tidligere.
Departementet viste til prosessen
der helseforetakene ( vi snakker
om to denne gangen) måtte bli
enige om samarbeidsavtaler og
oppfølging ved komplikasjoner. På
dette tidspunktet var det berammet et møte i mars 2013. Her håpet
departementet på at de skulle
avklare gjenstående problemstillinger. I august 2014 sa Runa Aabø,
som representerer Gynekologisk
forening i prosjektet, at de med
hadde en viss tro på å komme i
gang i oktober- 2014.
Grunnen til den siste forsinkelsen
var fylkeslegenes inntreden- de
ønsket dokumentasjon på det
som var gjennomført av forskriftsendringer.
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Gratisbillett til helsearenaen:

Pasienter

utnytter frikortet
Mange pasienter som får frikort
tidlig på året benytter det som
en inngangsbillett til en rekke
helsetilbud de egentlig ikke har
behov for, mener øyelege på
Voss.
Tekst og foto: Lottelise Folge

Rudolf Johan Altenau er eneste avtalespesialist i dette distriktet, og med et befolkningsgrunnlag på 30 000 er det naturlig
at han må jobbe hardt for å holde køene
nede . Dette er et etterhvert blitt en større
og større utfordring og Altenau har en
teori på en av hovedårsakene. Han opplever stadig henvisninger fra fastlegen der
det står kun ”obs. øyne” – ikke noe mer.
– Dette er pasienter som har fått frikort
tidlig på året og som gjerne ”tar runden”
selv om de ikke feiler noe spesielt- De
får med seg en henvisning uten innhold
og uten et reelt behov for spesialist, sier
Altenau. Og han er sikkert på at dette er
et fenomen i flere spesialiteter.

”

	
D ette er pasienter
som har fått
frikort tidlig på
året og som gjerne
”tar runden”
R.Altenau

Optikerne tar bilde av alle og må ta 5-6 bilder om dagen for at innkjøp av alt utstyr skal lønne
seg mener Rudolf Johan Altenau. Her fotografert på PSLs årsmøte i august.
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KROPP & SJEL

En kjempefrustrasjon
Det er ikke tvil om at denne typen henvisninger skaper en generell usikkerhet
blant spesialister – for det vil alltid være
en underliggende angst med spørsmålet –
hva om det er noe? – Så viser det seg at når
disse pasientene kommer, så er svarer på
det: – Nei, jeg tenkte jeg bare skulle ha en
sjekk, forteller Altenau. Det er klart at her
er det fastlegen som har muligheten for
å sette grenser, men hun er jo også utsatt
for et press fra pasienten. – Hva mener
du fastlegen skal gjøre? Altenau foreslår
at de kan begynne med å spørre om det
egentlig bare er briller pasienten tror hun
trenger, og i så fall be pasienten oppsøke
optiker. – Det er klart at pasientens alder
spiller en rolle, og fastlegen må selvsagt
sjekke journalen og forsikre seg om at det
ikke er grønn stær i familien og spørre
pasienten om hun ser dårligere, eller mer
”tåkete ” enn for et år siden. Med andre
ord: hva består endringene i og hvorfor vil
pasienten til øyelege? Og deretter vurdere
om en henvisning virkelig er nødvendig.

tilsynelatende virke tynt og da får de opp
en rød strek – da er det neste henvisning
til oss.
– Pasientene er oppkjaste og engstelige
og kan ikke komme fort nok til spesialist.
Øyeavdelingen på Haukeland har sluttet å
ta imot henvisninger fra optikere, og henviser dem til oss. Dette viser klart hvilke
konsekvenser villscreeningen får, mener
øyespesialisten.

Big business

Vi er en tjeneste leverandør til mange fagandelskjeder som leverer innenfor ulike produktkategorier og er ikke spesialister på
optikerbransjen. Vi har ingen spesifikke
kommentarer til bildet eller den problemstilling du tar opp, skriver Frode Berg daglig
i Maze i en epost til Legekunsten. Han ble
bedt om en kommentar til plakaten på veggen hos optikeren og hva mente om denne
typen markedsføring.

Optikernes henvisningsrett er blitt en
viktig kilde til køene hos øyelegene. Og
de driver business, sier Altenau – Gjør
ikke avtalespesialistene også det? Jo,
men ikke glem at de tar bilde av alle og
må ta 5-6 bilder om dagen for at det skal
lønne seg. svarer Altenau. – Han har også
mye avansert utstyr som han bruker ved
behov, – men vi har en helt annen tanke
og kultur rundt dette, sier Altenau og legger til at Legeloven er klar på at du ikke
skal la pasienten gjennomgå unødvendige
undersøkelser.

Kvasiundersøkelser
Det andre som er med på å øke køene av
unødvendige konsultasjoner, er et problem mange øye leger klager over, nemlig
villscreeningen hos optikerne.
– Det er så frustrerende å få alle disse
nervøse pasientene på kontoret med det
jeg vil kalle kvasidiagnoser, sier øyelegen
på Voss. Finner du aldri noe hos pasienter som kommer fra optikere? – Noe
finner vi alltids, men optikerne er spesielt dårlige til å vurdere synsnerver – blek
synsnerve – da er det hit med en gang. Så
er det denne OCT-screeningen (optical
coherence tomography), sukker Altenau.
Den måler tykkelsen av
nervefiberlaget og på nærsynte vil man
få utslag på alle. Her kan nervefiberlaget

”Nyere adferdsforskning – og
over 100 Maze prosjekter i
ulike virksomheter – har lært
oss hva som skal til for å
lykkes med adferdsendring
i stor skala”. Sitat sakset fra
nettsiden til markedsføringsfirmaet Maze.
Denne plakaten hang på bakrommet i en optikerforretning.
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Aktiv dødshjelp
– nye tall, gamle bekymringer

I 1998 skrev jeg en artikkel i Dagens Medisin med tittelen. Når de våkne dødes. Bakgrunnen var en fersk
undersøkelse fra Nederland om erfaringene knyttet til praktiseringen av aktiv dødshjelp. Da hevdet jeg at
den største innvendingen mot den nederlandske ‘løsning’ er det såkalte skråplan-argumentet.
Av Jan Helge Solbakk, professor i medisinsk etikk, UiO

Det vil si, med en gang vi begynner å tillate noen mennesker å avlive andre, vil vi
oppdage at vi sklir nedover en skråning
som vil føre til drap av en type som ingen
ønsker. Undersøkelsen jeg sikter til dekket
perioden 1990-1995 og tallene fra denne
undersøkelsen tydet nettopp på en slik
uønsket virkning.
15. august i år ble en ny studie fra Nederland publisert i JAMA Internal Medicine.
Den gir dessverre ytterligere grunn til å ta
skråplanargumentet på alvor. Dette erkjennes også av USAs mest verbale bioetiker,
Arthur Caplan, i en kommentarartikkel
til studien fra Nederland og til en annen
studie fra Belgia publisert i samme nummer av JAMA. Det hører med til historien
at Caplan til nå har vært en varm tilhenger
av praksisen i Belgia og Nederland. At selv
han nå uttrykker bekymring for tingenes
tilstand er det derfor grunn til å merke seg.
Hva er så de nye tallenes tale? Undersøkelsen fra den flamsktalende delen av Belgia,
Flandern, omhandler årene 2007 og 2013
og viser for det første prevalensen av aktiv
dødshjelp økte fra 1,9% i 2007 til 4,6% i
2013. For det andre finner man i samme
periode en økning i alle pasientgrupper hva
gjelder forespørsel om aktiv dødshjelp, med
den største økningen blant pasienter over
80 år (fra 2,0%-4,9%) og blant pasienter
med høyere utdannelse (fra 4,5%-12,9%).
For det tredje viser tallene størst økning i
innvilgede forespørsler blant kvinner (fra
45,7% -76,4%), blant pasienter over 80 år
(38,1-75,4%), blant pasienter med lavere
utdannelse (fra 35,1%-69,5%) og blant
pasienter på sykehjem (22,9%-68,2%). I
tillegg til at tallene fra Belgia viser en urovekkende økning blant sårbare grupper,
det vil si blant eldre, lavt utdannede og
sykehjemspasienter, er det også grunn til
å merke seg at ‘livstretthet’ er kommet inn
som en egen kategori i 2013, mens dette
ikke var tilfelle i 2007. Og denne kategori
er kommet inn som et tillegg til kategorien
‘utålelig lidelse ’som følge av psykisk syk-
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dom uten behandlingsmuligheter.
Tallene fra Nederland er hentet fra en klinikk som siden 2012 har tatt i mot og effektuert forespørsler fra pasienter som har fått
‘nei’ fra sine primærleger. Heller ikke disse
tallene gir særlig grunn til ro i sjelen. Av
totalt 625 forespørsler til klinikken i perioden 1.03 2012 til 28.02 2013 ble 162 (25,1%)
innvilget, 300 forespørsler forkastet (46,5%)
mens man i 163 av tilfellene (28,4%) ikke
kom fram til noen ‘løsning’. Dette er tall
som ved første lesning kan synes beroligende. Det faktum at 6.8 % av dem som
fikk sin forespørsel om hjelp til å dø (aktiv
dødshjelp eller assistert suicid) innvilget,
var pasienter som ble kategorisert under
rubrikken ‘livstretthet’, gir imidlertid god
grunn til fortsatt uro. I tillegg er det verdt
å merke seg at hele 49,1% av dem som fikk
sin forespørsel innvilget, oppga ensomhet
som en delårsak til sin lidelse. Og sist, men
ikke minst, tallene fra Nederland bekrefter
trenden fra Belgia om at alder over 80 år
er i ferd med å bli et selvstendig kriterium
(53,7% av innvilgende forespørsler var nettopp blant denne aldersgruppen).
I denne sammenheng tør det være på
sin plass å reflektere over trender i vårt
samfunn som kanskje kan være med på å
kaste et forklarelsens lys over tallene. For
det første er det et uomtvistelig faktum
at debatten om aktiv dødshjelp stort sett
foregår i den rike del av verden. Dette tyder
på at ikke bare er barmhjertighetshensyn
som ligger til grunn for denne debatt, men
også forhold av organisatorisk, strukturell
og økonomisk art. Dette er forhold som
ikke bare virker inn på livsrommet til friske
mennesker, men også på de døendes plass i
våre samfunn eller rettere sagt: deres manglende plass. Vi som bor i den rike del av
verden lever og virker i samfunn gjennominfisert av tidspress- og av effektivitets- og
produktivitets-tenkning (jfr. det umusikalske forslaget for noen måneder siden
om å bruke energien frigjort fra krematorieovnene i Oslo til oppvarming av hus og

hjem). Det gjør at mange rett og slett føler
at de verken har tid eller rom nok å avse
når en av deres kjære er kommet til denne
fasen av livet. Når eldre mennesker i tillegg
omtales som en bølge som truer vårt velferdssamfunn, og det til stadighet påpekes
at mer og mer av helsetjenestens ressurser
brukes på de seks siste månedenes av en
pasients liv, da er det også nærliggende
å trekke den konklusjon at fordi det ikke
lønner seg for et samfunn å gi eldre og
døende mennesker livsrom, bør man legge
forholdene til rette for at mennesker som
ikke er i stand til å sørge for seg selv aktivt
kan hjelpes ut av livet. Dermed vil samfunnet kunne spare enorme ressurser som
kan investeres i den produktive del av samfunnsmaskineriet. Det er grunn til å frykte
at dette er en tenkning som vil få stadig
større livsrom, særlig i samfunn tuftet på
effektivitets- og produktivitets-tenkningens ethos. Forakten for svakhet har som
kjent en tendens til å blomstre under slike
samfunnsforhold, ikke minst i tider preget av økonomisk stagnasjon og nedgang.
Sist, men ikke minst, dersom kriteriet om
‘varig og utålelig lidelse’ som legitimerer
dødshjelp i Belgia og Nederland, ble lagt
til grunn for samme praksis i fattige land,
ville terminalt syke kunne avlives i hopetall,
rett og slett fordi disse landene ikke en gang
har tilgang på selv de enkleste former for
smertestillende midler. Disse globale sider
av dødshjelpsproblematikken har til nå
vært helt fortiet.

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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Med stripefly
til Pakistan
Tekst : Einar Berle

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

” Tør De virkelig å fly så langt med tre
barn, fru Berle?” Å våge seg til lufts, var i
midten av 1950 årene, ansett for å være et
risikabelt, myteomspunnet forehavende,
forbundet med skremmende rykter om
uforklarlige nedramlinger fra himmelske
sfærer. Ingen i nabolaget hadde noen gang
reist med fly, og bare et mindretall hadde
sett et passagerfly, annet enn på bilder.
Min beste venn hadde dog observert
spor efter bitte små ”stripefly”, i form av
hvite parallelle linjer på himmelen. Dette
skulle, efter hans mening, være en spesiell flytype, som på grunn av sin antatte,
ringe størrelse antagelig ikke var egnet til
passajertransport. Det var derfor lenge
uklart hva slags type luftfarkost vi skulle
ta av med.

Overjordisk
Vi skulle til Pakistan. Valget av overjordisk
fremkomstmiddel ble oppfattet som dumdristig. Sjøveien hadde vært bølgende nær,
men alternativet ble skyllet vekk, eftersom
min søster trodde hun ville bli forvandlet
til en havfrue dersom vi valgte bølgen den
blå. I flydumdristighetens navn, kunne
vi derfor ha det så godt: ”Pakkistand
og dra!”.
Min far var reist i forveien, utsendt som
tuberkulosekspert ved Aga Khan Hospital i Karachi. Mor med tre barn, skulle
følge efter, langs en turbulent, komplisert, flerstoppsrute, med København som
første mellomlanding. Avreisedagen ble
vi fulgt til Oslos åker og engbeliggende
flyplass, Fornebo, med sin blå avgangsbrakke, flankert av et kontrollerende tårn.

Avreisedagen ble vi fulgt til Oslos åker og engbeliggende flyplass, Fornebo, med sin blå
avgangsbrakke, flankert av et kontrollerende tårn( Fig 1 ).

Et adjøvinkende avskjedsfølge, fulgte oss
med tårevåte blikk, som dreiet det seg om
en endelighetens avskjed. Vi hadde på
forhånd tatt farvel med klassekamerater
og venner, dessuten brukt flere dager på
pakking, efter å ha trålet Steen og Strøm
for høysommerklær i en sensommertid.
Nyanskaffet garderobe ble stuet sammen
med faktorløs Pigmentan og Finns myggolje, som via ryktenes flom, var blitt oss
tilsendt som reklame.

En eksotisk eim

På flyplassen stod en ensom DC 6 , merket SAS, dekorert med langstrakt drage
og skandinaviske flagg. En blåkledd
flyvertinne stod ved trappen og ønsket
velkommen ombord. Opparbeidet reisefeber i forbindelse med forestående flyreise, fløy vekk ved synet av innbydende
flyinteriør og åpen cockpit, fra hvilken
en brunbarket pilot, inviterte til cockpitbesøk efter avgang. Flyveren så ut som et
filmstjernebilde jeg i sin tid hadde klippet
ut av ukebladet Allers. Og det olfaktoriske ; lukten av flykabin, blandet med

eksotisk eim av flybensin. Vel ombord
ble vi overøst med strekningstilpassede
parafernalier; flybagger med SAS logo, foldere med allehånde bladrestoff, og store
esker med Lindt sjokolade. Via København, Frankfurt og Zürich landet vi i Roma,
turens første overnatting. Hotellets lobby
funklet i hvit marmor , og var dominert
av en prangende, jerninnrammet heis.
Mine søsken ble så begeistret for heiseanordningen at de, med assistanse fra
conciergen, tilbrakte det meste av dagen
med å kjøre heis, med innlagt fortæring
av nyoppdaget frukt: fersken. Min mor og
jeg forsaket ferskenopplevelsen, til fordel
for en historieosende byvandring.

En underjordisk fortid
Det ble bykjærlighet ved første blikk;
grunnlaget for senere arkeologiinteresse
var gitt. Efter å ha sett «Quo Vadis” på
Røa kino, et kulturpalass med veiledende
aldersgrense, tilpasset publikums behov,
tenkte jeg at Romas katakomber ville være
et besøk verdt.
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”sleigh”, fikk jeg hovedrollen i skolens
juleskuespill, med åpningsreplikken:
”Thank you my merry men for keeping
me so warm in my sleigh”. Verre var det
med den dypere forståelse av avansert
engelsk, med sine svært uklare uttaleregler. I tillegg kom vanskelighetene med
enkelte ords betydning og kontekst. Jeg
trodde således, i lang tid, at Horatio Nelson het ”Although” til fornavn, idet et av
stykkene i leseboken begynte som følger:
”Although Horatio Nelson was a delicate
boy, he was very brave”.
På flyplassen stod en ensom DC 6 , merket SAS, dekorert med langstrakt drage og skandinaviske flagg.

Forventningen om en grublandet frydopplevelse ble imidlertid gjort til skamme;
det hele ble en sjelefredelig vandring
gjennom Romas underjordiske fortid.
Sist påske forsøkte jeg å gjøre mine barn,
tvillinger på 10, delaktig i hva jeg selv
hadde opplevd da jeg var på deres alder.
De lever i en elektronisk tidsalder, og er
fortrolig med medienes vold, blod og gørr,
men ned i katakombene ville de ikke. Det
konkrete er tydeligvis mer fryktinngytende
enn dataverdenens virtuelle zoombier og
monstre, der de sensurløst, u-fryktinngytende danser rundt på TV - skjermen.

Sometimes lucky
Neste strekning bød på lengre etapper,
nyere, til dels flottere fly, og enda mer
gaver. I tillegg til flybagger og sjokolade,
vanket det vifter. Vi skulle østover; fra
Roma, via Kairo, Beirut og Abadjan, til
Karachi. Strekningen Kairo - Beirut, en
kronglete flyparentes, representerte noen
nummertrinn ned i flyrekken. En DC 3-C,
den som gjerne fiffer seg med halestøtte
for å komme i horisontalen (Fig 3) , var satt
inn på strekningen. Da min mor spurte
hvordan denne for oss, nye og uvante maskin, oppførte seg i Midtøstens luftrom, fikk
hun til svar: ”Sometimes lucky, sometimes
not lucky, Madam». Vi knyttet vårt håp
til første del av utsagnet. Kairo bød på
et ufyselig og regntungt uvær. Efter en
filleristende « take off», ble det satt frem
middagsbrett, et prematurt servicetiltak.
Ikke før var bestikket lirket løs fra innpakningen, satt det inn med en voldsom
ristning. Matbrett fløy cabinveggimellom
og hattehyllene ble tømt for innhold. Dette
var turbulens, noe vi hadde hørt om, men
hittil ikke opplevd. Hyl, skrik og trengsel
i midtgangen, hvor muslimsk inklinerte
kastet seg ned på gulvet i bønn, uten å ta
hensyn til Mekkas lokalisasjon. Flyvertinnene forsvant, i slalåm forbi panikkslagne
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passasjerer . Da turbulensen hadde roet
seg, dukket de igjen frem fra sine gjemmer, samlet opp gulvutstrødde matrester
og spyposer, og kunne, efter at stormen
hadde løyet, fremtrylle lekre matbrett,
efter hvis fortæring vi kunne lande i solfylte Beirut.
Under en påfyllsstopp i Abadjan, i 50
graders varme, kom de utdelte vifter til
sin rett, og vi var klar for siste etappe – til
Karachi og møtet med far. Flyplassen var
ikke særlig stor. Den var dominert av et
enormt, fryktinngytende bygg (Fig 4 ),
en luftskipshangar, bygget i 1929 for The
Royal Airforce. En fullpumpet zeppeliner ble 4/10-30 sendt avgårde østover, til
Karachi. Den havarerte imidlertid i Frankrike, og hangaren, som dermed aldri ble
brukt, stod som en minnesmerke over
luftfartens korte og dramatiske zeppelinperiode, helt til den ble revet i 1960.

Karachi Grammar School /
indocti discant
Få dager efter ankomst, bar det avsted til
Karachi Grammar School (Fig 5), en skole
efter britisk standard, med hvert klassetrinn delt inn 4 undergrupper, beroende
på elevenes kunnskaper. Videre den obligatoriske « cane « et avstraffelsesinstrument til anvendelse ved uakseptable feil
i ”spelling”. En smekk på håndflaten for
hver stavefeil. Mine foreldre, som hadde
kjørt meg til skolen, forlot lærestedet efter
en kort samtale med min kommende
klasseforstander, og jeg befant meg i et
sproglig vakuum. Det hadde riktignok
vanket litt engelsk på skolen i Oslo, men
langt fra nok til å ta meg gjennom første
skoledag i Karachi. Skolens motto ”indocti
discant” - «lær / undervis de ulærde», var
således svært treffende i min situasjon.
Men barn lærer fort, og på tross at jeg
måtte spørre far om betydningen av ordet

Vi bodde litt i utkanten av byen. Ved
ankomst var vi blitt møtt av en uhorvelig
tjenerstab, med en mann for hvert huslig
gjøremål. Min mor, som hadde hustellskole og var hjemmeværende husmor,
fikk barbert tjenerstaben ned til det høyst
nødvendige, Vi var imidlertid, av sosialpolitiske grunner nødt til å beholde klesvaskmannen, samt den kasteløse, han
med ansvar for rengjøring av toalettskålen. Ingen andre kunne utføre deres
arbeide. Av praktiske grunner beholdt vi
også kokkene, skjønt min mor alltid var
med på markedet ( Fig 6 ), for derved, ut
fra morfologi og lukt, å kunne peke ut
gryteegnede ingredienser. Tjenerstaben
var som et FN i miniatyr.

Melting pot
Kokken het Jacob og var kristen, gartneren persisk, klesvaskeren muslim, mens
dovaskeren var en kasteløs hindu. Klesvaskeren, en kommunistisk idealist, forsvarte
sin åpenlyse rapping av min fars skjorter,
med at Sahib jo hadde så mange og han
selv bare en.
Vår husholdnings mikrokosmos avspeilet Karachis makrokosmos, ulike etniske
grupperinger i fredelig sameksistens. Byen
hadde en stor, internasjonal kontingent,
sågar en liten norsk koloni, alle med ulik
sosial og religiøs bakgrunn. Majoritetens
islam lot til å være praktisert efter tolerante

Flyplassen var dominert av et enormt, fryktinngytende bygg, en luftskipshangar, bygget
i 1929 for The Royal Airforce.
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prinsipper. Det var megen selskapelighet
og man deltok i stor grad i hverandres
festmarkeringer. Alkohol var ikke allment
tilgjengelig, men utlendinger kunne hver
uke hente ut sine kvoter. Da en av min
fars assistentleger skulle gifte seg, efter
at foreldrene hadde pekt ut partneren,
et system min far hadde megen sans for,
var en stor, europeisk kontingent invitert. Det sosiale sentrum var den Engelske
Klubben, en internasjonal smeltedigel,
et England i miniatyr. Alle medlemmer i
passende tropeantrekk og intet damehode
var slørtildekket.

En DC 3-C, den som
gjerne fiffer seg med
halestøtte for å komme
i horisontalen, var satt
inn på strekningen.

Ta av buksa
Tiden i Karachi var et pregende eventyrår.
Det ble en introduksjon til det internasjonale og en øyenåpner for engelsk kultur og
det indiske subkontinents mangfold. Det
som kanskje i eftertid gjorde mest inntrykk, var at det aldri, hverken på det sosiale eller intellektuelle plan, var snakk om
oss versus dem. Utsagnet om det uforenelige øst versus vest, var i 1950årenes
Karachi ikke aktuelt. Den sosiale omgang
var fredelig og meningsfylt, i et hets- og
terrorismefritt miljø.
Mine erfaringer fra Karachi skulle komme
meg til nytte 20 år efter. Inn på poliklinikken, hvor jeg arbeidet som assistentlege,
stormet en pakistaner og skulle ha en
”fluedoktor” til sin syke kone. Bokstavene
R og L forveksles ofte i Østens sprog, men
det var tydelig at han ønsket en «fruedoktor», en kollega av hunnkjønn. Men vi
hadde ingen kvinnelige lege på vakt og
paret forlot sykehuset i raseri over ikke å
fått en ”fluedoktor”. Opptrinnet gjentok
seg to ganger, men det var stadig ingen
kvinnelig lege å oppdrive. Konen var nu
blitt så dårlig at det var vanskelig å komme
utenom gynekologisk undersøkelse. Men
som «klippe-klippe konen» i eventyret,
insisterte mannen fortsatt på flue / damedoktor. Men det var kun meg på vakt. Jeg
spurte hvor han kom fra. Ikke uventet
svarte han Pakistan. ”Vet du” sa jeg, «jeg
har bodd i ditt hjemland i ett år. Jeg likte
meg kjempegodt, hadde omgang med
dine landsmenn, spiste lokal mat og rettet
meg, uten problemer, efter lokale skikker”.
”Åh” svarte han ”sier du det?”. Han mumlet
noe til den tilslørte pasienten. ”Hva var
der du sa til den syke konen din?” ”Jeg
sa: « Ta av deg buksa Fatima, så du kan
bli undersøkt !”

Mamma Berle med
tre barn i Karachiforfatteren er helt til
høyre i bildet.

Få dager efter ankomst,
bar det avsted til
Karachi Grammar
School, en skole efter
britisk standard, med
hvert klassetrinn delt
inn 4 undergrupper,
beroende på elevenes
kunnskaper.

Av praktiske grunner
beholdt vi kokkene,
skjønt min mor alltid
var med på markedet,
for derved, ut fra morfologi og lukt, å kunne
peke ut gryteegnede
ingredienser.
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www. argus-syn.no
Bergen Øyelegesenter/
Øyeklinikken i Sentrum
Ansv. lege Truls Disen
Nedre Ole Bulls plass 3, 5012 Bergen
T: 55 21 05 00 F: 55 21 05 01
Colosseum Øyelegesenter
Sørkedalsveien 10 A, 0369 Oslo
T: 23 20 11 80 F: 23 20 11 81
info@colosseum-oyelegesenter.no
Hamar Øyelegesenter
Østregt. 23, 2317 Hamar
T: 62 54 14 50 F: 62 54 14 59
Ivar Jørgensen AS
Åsenveien 1, 1400 Ski
T: 64 87 01 10
Lørenskog Øyeklinikk
Skårersletta 18,
1473 Lørenskog
tlf 63890790
Nidaros Øyeklinikk
Harald Guldsten, Susanne Lindqvist
og Lars Ingvald Johnsen
Nordregt. 5, 7011 Trondheim
T: 73 92 40 90 F: 73 92 40 99
Oslo Øyelegesenter
Sørkedalsv. 10A, 0369 Oslo
T: 22 93 12 60 F: 22 93 12 70
post@oyelege.no
www.oyelege.no
Øyelege Tom Skau
Sjøgt. 21
8000 Bodø
T:75 52 46 50
Øyelege Vibeke Wankel
Kamboveien 1, 1538 Moss
T: 69 25 98 00
v.wankel@online.no-www.wankel.no
Øyelege Herdis Garborg
Kirsten Brynes veg 7
4344 Bryne
tlf 5148 53 40
Øyelege Vidar Gustavsen
Kolbotnveien 33
1410 Kolbotn
tlf 66806268

Ønsker du din praksis her, send oss en e-post på: lottelisefolge@gmail.com

