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Helse og åpenhet

H

vert år blir Åpenhetsprisen delt ut av Kommunikasjonsforeningen, landets største sammenslutning
av informasjonsrådgivere. I år gikk prisen til Trondheim
kommune for åpenhet knyttet til avviksmeldinger ved
kommunens sykehjem. Fjorårets pris var delt mellom to
ledere i helsesektoren, direktør Just Ebbesen, Sykehuset
Østfold og medisinsk direktør Barthold Vonen, Nordlandsykehuset.

P

et er nok ikke tilfeldig at det er helsesektoren som får
disse prisene. Det skyldes neppe at sektoren med et
trylleslag er blitt så mye mer åpen, men heller at det har
vært, og fortsatt er, så mye å rydde opp i. Årets pris ble
tildelt ikke bare fordi Trondheim kommune har vist storsinn i praktiseringen av offentlighetsloven, men like mye
for at Oslo kommunes sviktende åpenhetspraksis fremsto
i så sterk kontrast til trønderhovedstaden. Tildelingen til
Barthold Vonen kom som resultat av en kraftig opprydning
på Nordlandsykehuset etter den såkalte kirurgi-saken
der sykehuset gjorde tabbe på tabbe i håndteringen av
offentligheten og selv bidro til lege Rastislav Kunda ublide
skjebne. Prisen til Ebbesen ble tildelt fordi Sykehuset Østfold var først ute, allerede i 2011, med konsekvent å offentliggjøre uønskede hendelser og feil, såkalte 3-3-meldinger.

ressen glemmer altfor ofte at personer som, av ulike
årsaker, har begått personlige feil heller ville velge seg
fengselsstraff enn å få sitt navn og bilde offentliggjort.
Presseeksponering er en tilleggsstraff som sjelden drøftes
av straffekommisjoner. I disse dager har Finnmarksykehuset klaget inn en slik sak for Pressens Faglige Utvalg.
En av påstandene fra sykehuset er at en ny journalist i
lokalavisen ble invitert til sykehuset for at ledelsen skulle
ha mulighet for å forklare og begrunne et forhold som
avisen gjennomgående hadde dekket som en skandale.
Journalisten skal, i følge sykehuset, ha nektet å motta
invitasjonen. Følgene av dette, mener sykehuset, var et
grunnleggende feilaktig oppslag. Saken er ikke behandlet
av PFU, men kan likevel være en illustrasjon på en gjenganger i det tidvise mistillitsforholdet mellom presse og
helsesektor: journalister som ikke vil vite. Fenomenet har
mange navn: ”never check a good story”, ”don’t confuse
me with facts” etc. Jeg har lenge ment at for eksempel
den omtalte Bærumsaken på 90-tallet, der en lege ble
beskyldt for å ha tatt livet av flere pasienter og som endte
med at Helsedirektør Anne Alvik, måtte forlate sin stilling,
kunne vært unngått ved å en åpen og tillitsfull dialog. I
stedet endte den med publikumsangst og et godt faglig
behandlingsregime som ble satt mange år tilbake.

M

Å

D

edisinsk behandling er et risikofelt – det vil alltid
skje feilbehandling, det vil alltid oppstå tabber, det
vil alltid være medisinsk personell som slurver i rutiner
eller svikter i utøvelsen av sitt håndverk, enten fordi de
ikke er gode nok eller fordi de er underlagt systemer som
bidrar til svikten. Åpenhet rundt slik svikt er av avgjørende
betydning av to grunner: for det første har publikum krav
på kunnskap om forholdene i landets desidert største
offentlige sektor, for det andre er det bare åpenhet som
kan sikre en god nok læringseffekt av tabbene. Å skjerme
seg for offentligheten gir sjelden god læringseffekt.

penhetsprisen er til for at vi skal lære betydningen av
god kommunikasjon. Det kan være grunn til å knytte
noen nyttårsforsetter til det.
GODT NYTT ÅR !

L

ike fullt er det betydelige forskjeller på helsesektoren
og andre sektorer i samfunnet. I medisinen må det
alltid være forholdet mellom behandler og pasient som
kommer først. Det er mange tilfeller av at et godt, åpent,
ydmykt og tillitsfullt forhold mellom pasient og lege er
blitt ødelagt av uvettig informasjonshåndtering. I denne
utgaven av Legekunsten skildrer Jan Helge Solbakk et slikt
tilfelle på en – nettopp – åpen måte.

Lottelise Folge
Ansvarlig redaktør

3

Et ter to år med dialog:

En fremtidsrettet
rammeavtale i havn

Ved altfor urimelige avtalekrav fra Helseforetaket, skal avtalespesialisten ha mulighet til å reservere seg, sier Sverre Dølvik.

Det er gjort viktige endringer
i den nye avtalen mellom
helseregionene og avtalespesialistene, sier PSL-leder
Sverre Dølvik.
Tekst og foto: Lottelise Folge

– Det viktigste punktet i den nye avtalen, som trer i kraft 1. Januar 2016, er
formaliseringen av samarbeidet mellom
helseforetakene og avtalespesialistene,
sier Sverre Dølvik. Han mener at avtalen,
som er et resultat av to år med dialog og
forhandlinger, er fremtidsrettet med nye
bestemmelser på en del punkter, samtidig som man har bevart viktige deler av
den tidligere rammeavtalen som direkte
ivaretar avtalespesialistenes interesser i
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forhold til både kontinuitet, forutsigbarhet
og trygghet – blant annet når det gjelder
investeringer i virksomheten, sier Dølvik.

Intensjon
– forpliktende nok?
De leserne som har sett ordlyden i samarbeidsavtalen kan kanskje stusse over at det
er formulert som en intensjonsavtale og
ikke bindende, siden signalene om vilje til
samarbeid har vært klare fra begge parter.
Men Dølvik er klar på at det til tross for
ordbruken ligger klare forpliktelser om
samarbeid.
– Det er vi som har holdt litt igjen på dette
punktet, sier han, men det er kun i de
tilfellene der et HF skulle komme med
svært urimelige krav. Da vil vi at avtalespesialisten skal ha mulighet for å reservere
seg, sier Dølvik.

”

Dersom legen
på årsbasis,
har en høyere
aktivitet enn normtallene, vil dette
være gjenstand for
gjennomgang
og forklaring i
oppfølgingsmøte
Rammeavtalen

NYHETER/AKTUELT

”

Avtalespesialisten får
et ansvar for
å medvirke til at
det blir inngått
samarbeidsavtaler
med Helseforetaket.

– Er du redd for at HF´ene skal overta mer
av styringen enn det dere liker?
– Nei, ikke jeg, ler Dølvik, men nå finnes
det sikkert dem som er mer individualister
enn meg, konstaterer han.
– På hvilken måte kan foretakene
styre avtalespesialistene?
– I avtalen ligger det føringer for at HF’et
kan komme med forslag til endring av
praksisprofil, det betyr at hvis for eksempel en ØNH-lege i hovedsak kun driver
med allergipasienter, og det er lange køer
med pasienter som skal søvnregistreres
eller store behov i hørselsomsorgen, og
spesialisten eksempelvis ikke har audiograf – ja da kan det bli snakk om endring
av praksisprofil. Det opplever jeg som rett
og rimelig, fastslår Dølvik.

Ikke like lett
Mange avtalespesialister har allerede et
godt samarbeid med ”sine” sykehus og
en del steder er møtevirksomheten satt i
system. Intensjonsavtalen mellom Legeforeningen og helseregionene understreker at dette er begge parters ansvar, men
Legeforeningen får tid på seg til å jobbe
med avtalene, for det er ikke et absolutt
krav om at samarbeidsavtalene trer i kraft
fra 1. januar. Det er heller ikke satt som
betingelse at den skal være i boks hvis du
starter en virksomhet som avtalespesialist.
Men: du får et ansvar for å medvirke til at
slike samarbeidsavtaler blir inngått.
– Hva blir den største utfordringen med
samarbeidsavtalen?
– Det kan nok noen steder være at helseforetakene vil ha problemer med å innse
at dette er en avtale mellom likeverdige
parter, sier Sverre Dølvik.

Opp som en løve
…og ned som en skinnfell?
– Noen vil mene at det i virkeligheten
ikke har skjedd så mye gjennom
forhandlingene – ISF- finansieringen for
eksempel – en av Høies hjertesaker?

Dette er Sverre Dølvik ikke enig i.
– Vi kom frem til en felles forståelse av
finansieringen i vårt sluttdokument i høst.
Her har det ikke skjedd noe mer fordi vi
har prioritert å få i havn Rammeavtalen
i og med at den ble sagt opp, konstaterer
PSL-lederen.
– Nå er det primære målet å jobbe videre
med finansieringsspørsmålet som innebærer en ordning med folketrygdfinansiert normaltariff ”i bånn” som vil favne de
fleste. Så mener vi at utvalgte prosedyrer
og behandlinger kanskje kan komme
under et ISF system – noe som også kan
innebære at vi vil få anledning til å utføre
flere prosedyrer i avtalepraksis. Disse forhandlingene er viktige og vi skal bruke tid
på dem, sier Dølvik.

Og så var
det hjemlene da…
– Høie snakket om skjulte skatter og juveler og lovet nærmest gull og grønne skoger
og i hvert fall flere hjemler.
– Er du fornøyd med det som
har skjedd på hjemmelfronten?
– Det som er helt sikkert er at ting tar
tid – også prosessen rundt økningen av
antall hjemler, konstaterer Dølvik. Nå
skal Kvinnsland-utvalget – et utvalg som
skal bruke neste år på å finne ut hvordan
Helse-Norge skal organiseres uten regionale helseforetak, (red.anm.) jobbe et år
fremover med sin rapport.
– Når den foreligger, vil vi få et mer helhetlig bilde av utviklingen og organiseringen
av vårt fremtidige helsevesen, sier Dølvik
som minner om at det allerede har kommet nye hjemler i alle helseregionene (se
Legekunsten utgave 2-2015 s. 40).
– Mange steder i landet er det vanskelig
å få avtalespesialister – til og med i sentrale
strøk på Østlandet – da nytter det vel ikke
bare å forlange flere hjemler?
Dølvik er enig i at det ikke er grunnlag
for hele hjemler en del steder og mener
at en ordning der avtalespesialisten har
50 % stilling på nærmeste sykehus, slik
man allerede har positiv erfaring med,
kan være en løsning.
– Jeg mener dette er bedre ordning enn
ambulerende tjeneste fordi det ivaretar
en kontinuitet for pasientene og for avtalespesialisten sikrer det et faglig miljø,
sier Dølvik.

Whats´ in it for you?
En annen av Høies hjertesaker har vært
LIS-ordningen. Her er to pilotprosjekter

i gang- hud og urologi - og til tross for
en del startvansker virker prosjektene
lovende skal man tro de involverte. I den
nye rammeavtalen er det enighet om at
dette arbeidet skal følges opp.
– Hva tror du reaksjonen på
avtalen er blant avtalespesialistene?
– Mange var urolige for signalene vi fikk i
starten av forhandlingene om tidsbegrensede hjemler på fem til ti år, i tillegg til
slutt på kjøp og salg av praksis og junior/
seniorordningen. I tillegg til et ønske fra
myndighetene om store omdisponeringsmuligheter.
– Alt dette har vi fått beholde og i junior/
seniorordningen har vi fått til en viktig
endring, idet junior/senior nå kan jobbe
sammen, en ordning som gjøres gjeldende
fra 1. januar 2016 og således ikke har tilbakevirkende kraft, understreker Dølvik. Det
er en vinn-vinnsituasjon – og blir en fin
blanding av mye erfaring og nye impulser,
mener Dølvik og legger til at begrensningene ligger i at samlet aktivitet i praksis
ikke skal økes med mer enn 20 %.
– Hvor er pasientens helsetjeneste
etter disse forhandlingene?
– Avtalepraksis er i seg selv på mange
måter allerede pasientens helsetjeneste
– med nærhet, kontinuitet og forutsigbarhet – for de fleste pasienter, mener Dølvik.
– Og hva med Høies ønske i hans
dokument 8 om avtalespesialistenes
rettighetstildeling?
– Vi har fått inn at vi skal være en del av
dette, noe som innebærer vurdering av
henvisning og tildeling av individuell
tidsfrist for behandling, svarer Dølvik. Et
beskrivelse av et pilotprosjekt er under
utarbeidelse i helsedirektoratet og når det
foreligger, er partene forpliktet til en snarlig gjennomføring av nødvendig utredning
og pilotering.

Endelig 72 års grense
Dessverre er toget gått for de legene som
i flere år nå har kjempet for å få jobbe
etter at de har fylt 70, men er du 69 i år og
full av virketrang er muligheten for to år
ekstra tilstede. Og husk at hvis du ønsker
en junior/senior ordning må du søke om
dette 24 måneder før aldersgrensen – altså
før du fyller 70.
Og tilslutt en liten pekefinger, punkt 10 i
protokollen, sitat:Dersom legen på årsbasis, har en høyere aktivitet enn normtallene, vil dette være gjenstand for gjennomgang og forklaring i oppfølgingsmøte.
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– Solistperioden

er over
”

Avtalen må utvikle seg i takt
med behovene, sier Rammeavtalens forhandlingsleder.

Avtalespesialistene har
bidratt til å sette
dagsorden med at en
må se seg selv som
en del av en større
helhet

Forhandlingsleder Hilde Christiansen tror
begge parter er fullt klar over at de skal
forvalte et avtalekonsept som må utvikle
seg i takt med behov for bedre samarbeid
og samspill mellom avtalespesialistene og
de enkelte helseforetakene.
– Tiden som solist er nok over, mener
Christiansen som til daglig er personalog organisasjonsdirektør i Helse Vest.

Hilde Brit Christiansen

– Har det vært steilere parter
enn du har vært vant til?
– Steile parter er en beskrivelse jeg ikke
synes så mye om, sier forhandlingslederen.
– Det er klart at hver av partene har sine
posisjoner og målsettinger, men profesjonelle parter vet at en ikke kan få viljen
sin gjennomført. Forhandlinger dreier seg
om å ta ansvar. En avtale vil aldri overleve
i lengden om den ikke forvaltes og utvikles
på en god måte. Det er i det handlingsrommet en ofte finner løsningene, svarer
Christiansen.

– Og eventuelt, gjennomgå rammeavtalene
igjen dersom vi ser at vi ikke kommer langt
nok, sier hun.
– Jeg tenker da spesielt på organiseringen
tettere opp til spesialistsentra der pasienter kan møte flere fagmiljøer. Christiansen
tror nok at gruppepraksisforståelsen ikke
begrenses til at det bare er like fag som
skal inngå i en gruppepraksis, men mener
at her gjenstår det å se viljen til å tenke
nytt.

Trenger å modnes

To steg frem…?
– Kan du kommentere hvordan du
mener de ulike partene kom ut av
forhandlingene?
Avtalespesialistene har bidratt til å sette
dagsorden med at en må se seg selv
som en del av en større helhet. Det er et
viktig premiss for å understøtte avtaleinstituttet, og her mener jeg forhandlingene har vist at en er villig til å gå noen
nye steg, skriver Christiansen i en epost til
Legekunsten.
– Men når det er sagt, skulle regionene sett
at det på flere områder ble like tydelige
retninger, mener forhandlingslederen som
vil avvente utviklingen til neste år.
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– Nå gjelder det aller viktigste, nemlig å få
på plass samarbeidet mellom avtalespesialistene og fagmiljøene i helseforetakene,
sier Hilde Christiansen, forhandlingsleder
og direktør i Helse Vest

”

Forhandlinger
dreier seg om å ta
ansvar

Hilde Brit Christiansen

– Der er selvsagt også andre elementer
vi skulle sett en modernisering av som vi
har diskutert i forhandlingene, kanskje det
kan modnes noe mer før partene endelig
kan realitetsbehandle de temaene, sier
Christiansen.
Hun har ikke tenkt å lette på sløret når
det gjelder disse temaene, men sier at de
vil jobbe videre med dette sammen med
Legeforeningen i året som kommer.
– Nå gjelder det aller viktigste, å få på plass
samarbeidet mellom avtalespesialistene
og fagmiljøene i helseforetakene. Det er
ut fra mitt ståsted; bære eller briste, med
en positiv forventning om at det kommer
til å skje, avslutter forhandlingsleder Hilde
Brit Christiansen.

NYHETER/AKTUELT

Vil begrense
kataraktkirurgi
hos avtalespesialistene

Øyeavdelingene på Oslo
Universitetssykehus og
Sykehuset Østfold HF Moss
har så få kataraktpasienter
at de mener det går utover
utdannelsen av spesialister.
Hovedårsaken til
mangelen på pasienter
skal være for produktive
avtalespesialister.
Tekst og foto: Lottelise Folge

Det er særlig øyeavdelingene i Helse SørØst som per i dag har for få katarakter
per kirurg. I en kommentar til HOD som
omhandler Høringsnotat om forslag til forskrift om private virksomheters adgang til
å yte spesialisthelsetjenester mot betaling
fra staten, skriver to leger ved øyeavdelingen på Sykehuset Østfold HF, Moss at
dette medfører at kirurger under opplæring får problemer med å takle kompliserte katarakter fordi avtalespesialistene
tar seg av de enkle tilfellene.
Dette medfører at de uerfarne legene på
øyeavdelingen må operere katarakter som
egentlig er for kompliserte for deres nivå,
eller at de ikke får tilstrekkelig praksis på
de enkle kataraktene. Begge deler vil medføre risiko for komplikasjoner, skriver de
to øyespesialistene.

Konkurranse
mellom spesialister
Hovedårsaken til disse problemene er, i
følge kommentaren til HOD, konkurranse
fra avtalespesialistene og at intravitreal
injeksjonsbehandling spiser av ressursene
på øyeavdelingene. De to sykehuslegene
foreslår at man setter i verk tiltak for å
begrense kataraktkirurgi i avtalepraksis ved at man unngår det de beskriver
som overetablering av avtalespesialister
og heller styrker kataraktkirurgien ved
sykehusene.

”

Hovedårsaken til
at disse problemene
har oppstått er
konkurranse fra
avtalespesialistene.
Notat til HOD

– En del tiltak er jo allerede iverksatt; som at avtalespesialistene opererer et visst antall
kataraktpasienter – en kvote som blir bestemt under de årlige forhandlingene, sier nestleder
i NOF, Vibeke Wankel. En annen årsak til pasientmangel på sykehusene kan også være at det
er blitt flere avtalespesialister som opererer nå enn tidligere, sier Wankel.
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denne ordningen i 2013, ifølge brevskriverne som legger til at de fleste lokalsykehus ikke tilbyr bilateral kataraktkirurgi på
grunn av manglende finansiering.

En uønsket effekt

Bildet viser en grå stær med uklarheter i
periferien – en lett til moderat katarakt. Alle
over 70 år har grå stær i større eller mindre
grad, og 4-5 % har behov for operasjon. Hvert
år foretas om lag 18000 kataraktoperasjoner
i Norge (Norges blindeforbund).

Avtalepraksis uten
kirurgi
Legene mener også at helseforetakenes
må skaffe seg bedre oversikt over behovet
for kataraktkirurgi i de enkelte fylkene og
vil ha strengere praksis i forbindelse med
etablering av øyehjemler enn det som har
vært tilfellet til nå. De to er klare på at det
blant annet i Østfold, er avtalepraksiser
som er reservert for ren oftalmomedisinsk praksis, men ettersom dette ikke
blir overholdt av hjemmelsinnehaver får
reservasjonene liten effekt.

Urettferdig økonomi
Fra 2013 fikk avtalespesialistene en ordning der de fikk takst for bilateral kataraktkirurgi – det vil si de får betalt for to øyne
hvis de blir operert på samme dag. Slik er
det ikke på sykehus, skriver legene – der
får de kun betalt for et øye, uansett om de
opererer et eller to. – Sykehuset Østfold
tapte nærmere 1,5 millioner kroner på

En langt kommen katarakt – en tett grå stær.
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– Denne situasjonen som har ført til en
form for konkurranse mellom sykehusene
og avtalespesialistene er uheldig og slik
bør det ikke være, mener nestleder i NOF
Vibeke Wankel. Hun understreker at begge
grupper må opprettholde sin kompetanse, men at sykehusene i tillegg må ha
et tilstrekkelig antall pasienter for kunne
å utdanne LIS og bevare sine kirurgiske
ferdigheter. Hun mener at en LIS i avtalepraksis kan være en del av løsningen, men
er opptatt av at sykehusene får tilstrekkelig
med pasienter slik at de kan oppfylle sin
undervisningsplikt.

Store variasjoner
I følge øyelege Alexander Skau i Bodø er
det nå mellom 12 og 15 måneders ventetid
på kataraktoperasjoner på sykehuset og
2-3 måneder i avtalepraksis. Hvis man
sjekker ventetider på Fritt sykehusvalg.no
er det ikke mulig å finne tilbud på behandling av denne pasientgruppen i Bodø i
det hele tatt. I Tromsø er ventetiden på
kataraktoperasjoner 26 uker og i Harstad
52. I Kirkenes og Hammerfest henholdsvis
16 og 15 uker. Innføringen av K-takster
i 1999 minimaliserte dette problemet i
løpet av ganske kort tid i deler av landet.

Ikke tilstrekkelig
med tak
I Oslo og Akershus opereres det om lag
8000 katarakter per år i avtalepraksis,
mens det kun blir utført færre enn 2000
ved Oslo Universitetssykehus. I Østfold
var tallene i fjor 1400 i avtalepraksis og
og 800 på sykehus . OUS skal ta i mot de
mer kompliserte kataraktene og slik situasjonen er i dag, betyr dette at antallet
inngrep for hver kirurg ligger langt under
det minstetallet som er anbefalt per år,
skriver legene i notatet til HOD.
– Så hvorfor er det for lite pasienter til sykehusene når dette blir regulert gjennom
årlige avtaler?
– En del tiltak er jo allerede iverksatt; som
at avtalespesialistene opererer et visst
antall kataraktpasienter – en kvote som
blir bestemt under de årlige forhandlingene, sier Wankel og legger til at annen
årsak kan være at det er blitt flere avtalespesialister som opererer nå enn tidligere.
Kirurgi i praksisen har også vært et grep for
å rekruttere spesialister – og dette gjelder
jo i flere spesialiteter, sier nestlederen.

Ingeborg Lund Grønning er en av legene
bak notatet, men ønsker ikke å uttale seg
om innholdet nå.

Det har vært forsøkt begrensinger ved at
man har lyst ut rene oftalmomedisinske
hjemler, konstaterer hun.

Dobbelt opp
for sykehuslegene
Legekunsten kjenner til at det har vært
eksempler på at sykehusleger opererer i
egen praksis. Dette ønsker Wankel ikke å
kommentere, men smiler og sier – at på
den måten opprettholder de i hvert fall
sine praktiske ferdigheter.
– Bør sykehuslegene holde seg til jobben
på sykehuset og kan en måte å får flere
pasienter til sykehusene være å stoppe
sykehusleger som jobber på si`?
– Jeg vil nødig flagge noen meninger om
dette – vi må få til en fin balansegang
for det handler til syvende og sist om at
pasienten skal ha et best mulig tilbud,
avslutter Wankel diplomatisk.

”

Det er avtalepraksiser som er
reservert for ren
oftalmomedisinsk
praksis men dette blir
ikke overholdt av
hjemmelsinnehaver og
får dermed liten effekt.
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• Integrasjon mot Folkeregisteret

Vi garanterer deg rask og effektiv support!
Kontakt oss for en uforpliktende demonstrasjon nå!
salg@systemx.no

48 22 57 80
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– Må dele
litt på skylda
Til tross for 10 år med planlegging, var LIS-ordningen
i avtalepraksis for dårlig
organisert. Det mener
urologen som var først ute
med LIS-kandidat i sin praksis.
– Men ordningen er en suksess
og er kommet for å bli,
mener han.
Tekst og foto: Lottelise Folge

– Det må være lov å undre seg over at det
etter så mange år med planlegging viste
seg at både direktorat og i departementet
var såpass uforberedt som de var, sier urolog og avtalespesialist på Moelv, Morten
Andersen. I mars 2014 fikk hans spesialistsenter og norsk avtalepraksis sin første
LIS-kandidat – i et halvt år. Så var det slutt.

Skylddeling
Morten Andersen er helt med på at
han kanskje var litt for utålmodig etter
å komme i gang – han investerte villig
nesten en million kroner i et nytt ultralyd
apparat, ansatte kontorhjelp i 40 % stilling
og skaffet undersøkelsesrom og kontor.
Og det gikk usedvanlig bra.
LIS-kandidaten forlot klinikken med mye
kunnskap og erfaring, og alt lå til rette for
neste kandidat. Men så raknet det. Neste
LIS fikk et tilbud fra Haukeland sykehus
han ikke kunne si nei til – noe Andersen ikke hadde problemer med å forstå.
Samtidig skjønte han at avtalepraksisen
kanskje burde gardert seg bedre mot diskontinuitet.
– Det hadde ikke falt meg inn at vi ikke
skulle klare å få kontinuitet i ordningen,
sier han litt unnskyldende, – det burde
vi selvsagt ha lagt inn våre planer, men
jeg var så styrt mot en tre-årsplan som
fungerte bra i forhold til personell og
investeringer.
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– Som ung kritiserte jeg mine læremestere for at de ikke brukte nok tid på undervisning og
veiledning, sier Morten Andersen.
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”

Det hadde ikke falt meg inn at vi ikke
skulle klare å få kontinuitet i ordningen
M. Andersen

– Vi satte heller ikke inn en forpliktelse fra
sykehusets side i avtalen, med kontinuerlig LIS-leveranse, for å uttrykke det på den
måten, så alle parter får dele litt på skylda,
sier Andersen som samtidig understreker
at samarbeidet med sykehuset over tid har
vært veldig bra.

det en stor utfordring å begynne med,
resonnerer urologen. Men han er likevel
klar på at akkurat denne erfaringen var
viktig og at det egentlig er greit å få spredd
erfaringene mellom ytterpunktene hud
og urologi.

Mer kontroll enn support

Mot slutten av 2015 er Andersen fremdeles optimist. Om få uker kommer en
ny kandidat– selv om veien dit ikke har
vært helt snorrett. Da Tidsskriftet utlyste
LIS-stillinger i urologi var det inkludert i
utlysningsteksten at et halvt år av utdanningen skal foregå i avtalepraksis hos
Morten Andersen. Det kom to søkere og
alt så lyst ut.
– Men så gikk begge bort og ble gravide, ler
Andersen og han var plutselig like langt.
Nå var gode råd dyre og det ble behov litt
kreativ tenkning sammen med sykehuset,
forteller urologen.

Alle som har hørt Morten Andersen snakke
om LIS-ordningen vet at dette har vært
hans ”baby”, et prosjekt han har jobbet
aktivt og lenge med for å få realisert. Da
han nesten ”tjuvstartet” i mars i fjor ble
han heiet frem. PSL applauderte og han
hadde alle i ryggen.
Men noe støtte fra Helsedirektoratet har
han ikke opplevd. – De har vært mer opptatt av å fungere som en kontrollinstans
enn en back up for en pilot som trengte
fødselshjelp, sier Andersen ettertenksomt.
Inntrykket av direktoratet er også at de
ikke helt hadde taket på hvordan ordningen skulle fungere rent praktisk, verken
overfor HELFO eller IKT-leverandører.
Dette gjaldt særlig IKT-utstyr som bypasskort (ID-kort) som kandidaten må ha for
å få refusjon fra trygden – en ordning som
krever avsatt tid og utstyr.
– Men dette må da også ha
vært kjent for deg i planleggingsfasen?
– Jo, men jeg så det hele over en 3-årsperiode – dessuten når det gjaldt IKT var ikke
det den største utgiften, men det skulle
organiseres – i detalj! Og dette er det jeg
har lært av LIS ordningen: detaljert planlegging – en investering over tid – og at
dette er måten å gjøre det på – en riktig
utdanning for å få gode urologer. Selv om
noe kostet litt mer enn vi trodde. Andersen
tror også at enkelte andre spesialiteter ville
få det lettere – som øyet og hud.
Fordi urologi er blant de mer ressurskrevende spesialitetene når det gjelder utstyr
og med høye investeringskostnader var

Vi får det til

Løsningen ble at en vikar for den ene
LISen som ønsker å spesialisere seg i
urologi – også tar plassen i avtalepraksis.
– Utfordringen, sier Andersen ligger i at
kandidatene skal ha et par år ”på baken”
på sykehuset før de får komme ut som
LIS i avtalepraksis. Det har ikke denne
kandidaten, men sykehuset skal gi ham
et ”crashcourse” på poliklinikken, ta han
ut av vanlig avdelingsarbeid og la ham
være på poliklinikken frem til nyttår for
å ruste ham litt bedre til LIS-oppholdet,
forteller Andersen.

LIS viktig bindeledd
for fremtidig samarbeid
– Har du noen råd
til Høie etter din ”LIS-debut”?
– Dette er så viktig for spesialistutdanningen i Norge og kommer til bli enda
viktigere med det samarbeidet mellom
avtalepraksis og sykehus som det nå satses
på, mener Andersen som vil ha økonomisk
tilskudd for å få det til å gå så sømløst som
mulig for dem som satser.

– MÅ det alltid ende
med at man forlanger penger?
– Det er ikke nødvendigvis så mange
penger det er snakk om, sier Andersen,
men et visst tilskudd til ekstra kostnader i forbindelse med en ekstra ansatt
er nødvendig, og etableringstilskudd er
jo ikke uvanlig i andre bransjer. Dette er
midler som går rett inn i utdanning og
forskning og spesialisering av leger som
vi er så utrolig avhengig av og det hjelper
til med å smøre maskineriet, mener han.

På hugget til det siste
Investert og tapt – litt kanskje, men tapt
bak en vogn er han ikke, urolog Andersen.
Han er akkurat like motivert som før og
skal bruke de siste ti årene av sitt yrkesaktive liv til å undervise og drive klinikk
– politikken har han lagt på hylla, han
sitter ikke lenger i styret i PSL, men har
fremdeles plassen i SU – samarbeidsutvalget i Helse Sør-Øst.
– Det er også et stort behov for undervisning av både sykepleiestudenter, intensiv
– og kreftsykepleiere, sier Andersen – som
ung kritiserte jeg mine læremestere for at
de ikke brukte nok tid på undervisning og
veiledning .
Den fella har ikke Andersen tenkt å gå i.

”

Helsedirektoratet har
vært mer opptatt
av å fungere som en
kontrollinstans enn
en back up
M. Andersen
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Pakkeforløpet:

Sykehus og avtalespesialist

samarbeider om
kreftpasientene
i urologi

Hver onsdag kl. 0800 stiller
Sissel Overn på morgenmøte
hos urologene på Drammen
sykehus for å diskutere
kreftpasienter.
Tekst og foto: Lottelise Folge

Urologen, som har drevet avtalepraksis i
snart 7 år på Hokksund, har selv fartstid
som overlege fra blant annet urologisk
seksjon i Drammen. Hver onsdag møter
hun et tverrfaglig team som består av urologer, radiologer, en spesialist i onkologi
og en kreftkoordinator.
I sin praksis diagnostiserer Sissel Overn
på det meste over 150 nye kreftpasienter
i året og da snakker vi i hovedsak om
cancer prostata.

På tross av
– ikke på grunn av
Ordningen med ukentlige morgenmøter
mellom avtalespesialist og urologisk seksjon er ny av året og kom i forbindelse med
det nye kreftforløpet som kom i gang ved
årsskiftet. Overn er eneste avtaleurolog
som ”sogner” til Drammen og samarbeidet blir beskrevet som både nyttig og viktig
av begge parter.
– Det faglige utbyttet av møtene varierer
naturligvis, men rett som det er dukker
det opp pasienter som er viktige å få diskutert og få en second opinion. Særlig
der sykdomsbildet avviker fra det som
er vanlig, sier Overn, da er det godt med
mer ekspertise i ryggen som Arne Berg,
onkologen med mye kunnskap vi urologer
ikke har.

Mye prostatacancer
Denne morgenen er det til sammen 16
pasienter som skal diskuteres og det er
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Denne uken var det usedvanlig mange pasienter som skulle drøftes og en times møte var
ikke nok. Her måtte fire kolleger avslutte diskusjonen på gangen.Fra venstre Gunnar Ebner
og Gry Anette Lund, begge urologer, Arne Stensrud Berg, onkolog og Sissel Overn, urolog.
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over gjennomsnittet. Seks av dem kommer fra Overn, fire er nye krefttilfeller og
både behandlingstilbud og eventuelle
endringer i pågående behandling er tema.
– I praksis funker det bra, sier Overn, til
tross for at det formelle samarbeidet ikke
er i orden.
Overn kan eksempelvis ennå ikke registrere sine pasienter i DIPS. Slik sett jobber
hun på samme måte som før bortsett fra
at hun har fått fem sikre MR-timer i Drammen i uken til sine pasienter, mens sykehuset har de andre fem. I tillegg er det lagt
opp til en langt tettere møtevirksomhet og
med tverrfaglig samarbeid. Og det funker
best når møtene er strukturerte med en
målrettet faglig diskusjon.
– Der man ikke flyter ut for mye og tar
for seg temaer om egentlig ikke trenger
oppmerksomhet akkurat i dette forumet,
sier urologen.
For tiden går fort når det er 16 pasienter som skal diskuteres og alle har noe
å bemerke – eller legge til. Samtidig er
det nyttig å lytte til vurderinger av andres
pasienter. Ikke minst for å få en bekreftelse
på at det hun gjør er ok.
– Man kan bli litt rar vet du, av å jobbe
alene over tid, fleiper Overn og ler godt.

Jobber og løper enda
litt fortere

Tverrfaglig morgenmøte: Radiolog Åse Tangerud og seksjonsoverlege Sevat Molven er
positive til kreftforløpet, men understreker samtidig at det harde presset for å holde
tidsfrister går utover andre pasientgrupper.

På urologisk seksjon i
Drammen står de på for å nå
fristmålene i kreftforløpet.
Det viktigste nye er forutsigbarheten for pasientene,
mener seksjonsoverlegen.
Seksjonen har ennå ikke nøyaktige
tall for om målet på 80 % er oppnådd,
men opplever at rutinene stadig blir
bedre og behandlingssituasjonen langt
mer forutsigbar for kreftpasientene .
– Men det er ingen tvil om at fristen
på 32 dager for avsluttet utredning
og start av kirurgisk behandling fortrenger pasienter med andre lidelser,
sier seksjonsoverlege Sevat Molven,
som minner om at det er flere frister
å forholde seg til underveis i forløpet.
Urologene var med på ”åpningen” av
kreftforløpet fordi cancer prostata var
blant de første kreftområdene som
kom inn under pakkeforløpet. Og etter
at Drammen har fått ansvaret for de
store urologiske kreftoperasjonene har
møtevirksomheten økt kraftig. Hver
tirsdag er det møter med Ringerike og
Bærum sykehus og onsdag er det avtalespesialistens tur.

streker samtidig at det harde presset
for å holde tidsfrister går utover andre
pasientgrupper.
– Det er klart at man kan alltids jobbe
enda litt raskere og løpe enda litt fortere, men vi føler nok at grensen er nær,
sier Molven som håper på flere ressurser på poliklinikken mot slutten av året.
Allerede nå har Drammen en urolog
som har poliklinikk på Kongsberg en
gang i uken.
Han er glad for de tverrfaglige møtene
som er blitt mer formalisert etter at
pakkeforløpet ble introdusert.
– For fagmøter har vi hatt lenge, sier
Molven. Den største forskjellen fra flere
år tilbake er at tidligere tok man kontakt
og diskuterte tvilstilfellene, mens nå
blir alle kreftpasientene gjenstand for
faglig vurdering.

En trygg ordning
– Rett som det er dukker det opp pasienter
som er viktige å få diskutert og få en second
opinion. Særlig der sykdomsbildet avviker
fra det som er vanlig, sier urolog og avtalespesialist Sissel Overn.

Molven ser mange fordeler med kreftforløpet, ikke minst for pasienten som
får en plan å forholde seg til. Det oppleves som veldig betryggende, mener
seksjonsoverlegen, men han under-

Det er mange innom morgenmøte
på urologen: Fra v. bak Thomas F. NæssAndresen (urolog), Rolf H. Hagen(urolog)
Fra v. foran Kristin Sønju (kreftkoordinator) og Gry Anette Lund (urolog).
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Avtalespesialistene en del av pakkeforløpet…

Strategidirektøren
håpet på 2015

Offisielt er avtalespesialistene
ikke en del av pakkeforløpet for
kreft – ennå.
Årsaken er at den månedlige rapporteringen til NPR fremdeles ikke er på plass og er
en sak som må løses mellom avtalespesialistene og deres avtalepartner RHF-ene,
i dialog med NPR og deres EPJ-leverandører, skriver strategidirektør for kreft i
Helsedirektoratet Kjell Magne Tveit i en
e-post til Legekunsten. Da vi intervjuet
strategidirektøren for et år siden, sa Tveit
at før avtalespesialistene ble en del av
forløpet måtte man først løse spørsmålet
om rettighetsvurderinger av pasientene og
koding. Han håpet at begge deler skulle
la seg ordne i løpet av 2015. Det har ikke
skjedd.

Mange er involvert
Men avtalespesialister spiller en stor rolle
i Pakkeforløp for kreft, understreker Kjell
Magne Tveit.
– Ved svært mange av de 28 pakkeforløpene er de sentrale i filterfunksjonen for
å avklare om det foreligger «begrunnet
mistanke om kreft», på samme måte som
spesialister ved sykehusene er, skriver
han. Gode eksempler er de gynekologiske pakkeforløpene og pakkeforløp for
hode-halskreft (ØNH-spesialister), samt
prostatakreft, ifølge Tveit.
Noen steder ivaretar også avtalespesialister deler av utredningen etter at begrunnet
mistanke om kreft er fastslått, for eksempel ved at de gjør en koloskopi ved påvist
blod i avføringen.

Ingen direkte innspill
– Vi har forstått at avtalespesialistene er
interessert i å kunne formelt starte pakkeforløp før pasientene kommer inn i sykehuset. Det ville lettere la seg gjennomføre
hvis avtalespesialistene knyttes nærmere
til sykehuset. Noen sykehus synes å ha fått
til et svært godt samarbeid med avtalespesialistene når det gjelder pakkeforløpspasienter, det rapporterer flere
sykehus til oss.
– Vi har ikke fått direkte innspill fra avtalespesialistene nå i høst, avslutter Tveit.
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–Ved svært mange av de 28 pakkeforløpene er avtalespesialistene sentrale i filterfunksjonen
for å avklare om det foreligger «begrunnet mistanke om kreft», på samme måte som
spesialister ved sykehusene er, sier strategidirektør Kjell Magne Tveit.

U tdrag f ra leder i T i d ss kr i f tet ( nr 6-20 1 5)

D e n va n s k e l i g e p r o stata k r e f t e n
Forfatter:
Professor og urolog Truls E Bjerklund Johansen

”

Kunnskapsgrunnlaget
for prostatakreft inne
holder flere paradokser,
omfatter mange spesialområder og er vanskelig
å overskue.

”

Når diagnosen
prostatakreft stilles,
er det vanskelig å
forutsi hvilke svulster som
vil utvikle seg til
livstruende sykdom.

NYHETER/AKTUELT

SE HER !

”Ca. 60  % av 60-årige menn har
prostatakreft. I Norge diagnostiseres
tilstanden hos ca. 4 900, og om lag
1 000 menn dør av den hvert år. Når
diagnosen stilles, er det vanskelig å
forutsi hvilke svulster som vil utvikle
seg til livstruende sykdom. Resultatet blir overbehandling av såkalt lavrisikosykdom. Likevel ses tilbakefall
av sykdommen hos 11 – 38  % av dem
som radikalopereres og 33 – 67  % av
dem som strålebehandles (1).
Kunnskapsgrunnlaget for prostatakreft inneholder flere paradokser,
omfatter mange spesialområder
og er vanskelig å overskue. Hvilke
kunnskapselementer som legges
til grunn og hvordan de vektes, er
avgjørende for anbefalinger om diagnostikk og behandling. Flere sentrale
problemstillinger er blitt heftig diskutert i Tidsskriftet: screening med
prostataspesifikt antigen (PSA),
overbehandling, bivirkninger av radikalbehandling, risiko forbundet med
hormonbehandling og ablasjonsbehandling med kryoterapi (2, 3).






Vi kan levere vedlikeholdsfritt
spirometer til din praksis
Ekstremt høy nøyaktighet
ved lav flow
Livstidskalibrering
Engangsmunnstykker med
enestående hygienisk løsning
Gode, oversiktlige PC-rapporter
med konfigurasjonsmuligheter
Vi kjenner spesialistene !

Radikal prostatektomi og ekstern
strålebehandling regnes som standard primære behandlingsmetoder (4). Brakyterapi er en alternativ
behandlingsmåte og gis ved hjelp av
innvendige lavdoserate eller høydoserate strålekilder. Lavdoserate
brukes ved lavrisikosykdom. Høydoserate brukes ved høyrisikosykdom
i kombinasjon med ekstern strålebehandling. Ved lokale tilbakefall etter
radikal behandling kan nytt forsøk
gjøres med en annen metode enn
den som ble benyttet første gang
(salvage”.

Diagnostica AS
T: 22 92 40 00
spirare@spirare.com

Se forhandlere på

spirare.com
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Mye lidelse blant pasienter som

ikke er syke nok for
DPS behandling
– Pasienter blir avvist på
inntaksmøte på DPS fordi
de ikke er ”syke nok” i
henvisningen. Og mange
pasienter må slutte på DPS
før de er ferdigbehandlet, sier
erfaren vestfoldpsykiater.
– Myten om at vi i avtalepraksis snakker med ”nevrotiske fruer fra Frogner”
er i hvert fall feil. Det er utrolig mange
sterkt lidende mennesker som det er mye
å hente i å behandle selv om de ikke oppfyller kriteriene om rett til helsehjelp i det
offentlige, sier psykiater Brit Hunstad som
uten tvil har bakgrunn for egne meninger.
I over 20 år har hun jobbet som psykiater
på DPS i Vestfold og siden i vinter som
avtalespesialist i sentrum av Sandefjord.

Mye underkommunisert lidelse
Det kan ofte være vanskelig å vurdere
henvisninger, mener Hunstad. Graden av
rusproblematikk kan være underkommunisert og selvskading står det nesten aldri
noe om, sier hun . Ikke sjelden observeres
det mye lavgradig angst som viser seg å
være alvorlig PTSD som blir holdt tilbake.
Det kan fort føre til at pasienten oppfattes
som mindre syke enn de egentlig er. Derfor
innkaller Hunstad ofte pasienten til en
vurderingssamtale for å se om dette er en
pasient som bør behandles hos spesialist
eller om det er en tilstand fastlegen kan
ta seg av.

Et annet behandlingssegment
– Jeg opplever det som svært meningsfylt
å få jobbe med en litt annet segment enn
jeg gjorde før – som innebærer å få bruke
mer tid på hver pasient og få anledning
til å gå i dybden. Ofte møter jeg pasienter
som overkompenserer – som er ressurssterke og på mange måter velfungerende,
men som har problemer man forbinder
med folk som er langt sykere. Forskjellen
er bare at disse pasientene har greid å
kompensere gjennom intellektualitet og
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P sy k i at e r
B r i t H u n sta d
1989

-Ferdig medisiner
(Bergen og Trondheim).
1991 -Allmennpraktiker
i Sandefjord
93-97 - Spesialisering i
psykiatri på
Tønsberg sykehus.
1997 - Begynte i DPS
i Sandefjord
2002 - 2-årig innføringsseminar ved institutt
for psykoterapi
2006 - Utdannet diplomert
gruppeanalytiker ved
Institutt for gruppeanalyse (IGA).
2010 - utdannet DBT-terapeut
(dialektisk atferdsterapi)
2015 - fikk 100 % avtalehjemmel i Sandefjord

Det er stor forskjell på Brit Hunstads arbeidsdag da hun jobbet på DPS og i sin nye
praksis, men hun samarbeider fremdeles fast med DPSet om et behandlingsopplegg innen
DBT(dialektisk adferdsterapi).

NYHETER/AKTUELT

”

Jeg fikk nesten
ikke anledning til
å ha egne pasienter,
jeg skulle bare serve
de andre

hardt arbeid. Funksjonsnivået er et viktig
kriterium for å ”kvalifisere” som pasient
på DPS. Det skal være svært dårlig, i følge
Hunstad. Man bør ha falt ut av jobben eller i hvert fall nesten. Personalet jobber
etter retningslinjer for alvorlighetsgrad
og hva som skal gjelde i forhold til rett til
helsehjelp.
– Men på et tidspunkt sprekker det – det
blir for mye og da er det jo fint å kunne
hjelpe dem mens de fremdeles er i stand
til å jobbe, mener Hunstad.
– Når de har falt ut av jobb er de langt
vanskeligere å hente opp. Det er jo ikke
sånn at man MÅ vente til sykdommen er
kronifisert, smiler hun – og ler litt av seg
selv og sin egen entusiasme – jeg er litt
nyfrelst vet du!

Frustrert over
tverrfagligheten
Natt og dag er kanskje den mest nærliggende beskrivelsen av forskjellen på Hunstads arbeidsdag på DPS og i avtalepraksis.
Selv om hun fremdeles samarbeider fast
med DPSet om et behandlingsopplegg
innen DBT(dialektisk adferdsterapi,
beskriver hun to helt forskjellige faglige
hverdager som kort oppsummert kan
beskrives som at hun nå endelig får være
doktor og behandle ”hele” pasienten.
Som spesialist på DPS ble hun i stadig
økende grad brukt til å kvalitetssikre
andre yrkesgruppers arbeid. På DPSet
er spesialistenes oppgave å godkjenne
alle behandlingsplaner, selvmord – og
for legene også sykmeldingsvurderinger
og – medisineringer. Med en psykiater, 2
psykologer og resten sykepleiere i et team
på til sammen 12 i hennes gruppe, ble det
etter hvert mange å ha overoppsyn med.
Det ble mindre tid til egne pasienter og
oppsynet med andres pasienter ble etter
hvert så omfattende at Hunstad til slutt
ikke fikk tid til egne grupper .
– Jeg fikk nesten ikke anledning til å ha
egne pasienter, jeg skulle bare serve de
andre, forteller hun. Hun fant det også
svært lite tilfredsstillende at hun i løpet av
en halv times konsultasjon med et sam-

mendrag av pasienthistorien skulle gjøre
medisinvurderinger.
– Det blir så løsrevet, sier hun, medikamentell vurdering er utrolig viktig i en
helhetlig behandling og kan ikke løsrives.

Jussen overtar
Hun opplevde det som svært utilfredsstillende, bare å være en slags overvåker. Og
hun mener også at det er en feilslutning
å tro at når det eksempelvis skal foretas

suicidvurderinger så blir de bedre bare
fordi det er en spesialist som foretar dem.
– Det handler om et godt og stadig kjennskap til pasienten og det får vi ikke muligheten til som spesialist på et DPS – men
nå er man blitt så opptatt av jussen at
man tør ikke å la ”treåringene”, sykepleierne, gjøre suicidvurderinger lenger, sier
hun. Dette er åpenbart ikke faglig fundert,
men juridisk tryggingsadferd, sier hun og
sukker.

– Mennesker skapes – og
kan repareres i relasjoner
Gruppepsykoterapi kan være
effektiv terapiform. Ikke minst
fordi vi får jobbet med så
mange aspekter av pasienten,
sier Hunstad.
I psykoterapien snakker man blant
annet om begreper som overføringer og motoverføringer som en del av
terapien. Dette mener Hunstad man
får nytte av også i gruppepsykoterapi.
Gruppen representerer mangfoldighet
og gir et større opplevelsesrom som
når et par av gruppemedlemmene
snakker om søskenrelasjoner, mens
andre er opptatt av ekteskapet eller
forhold til foreldrene. Slik skapes et
bilde på hverandres relasjoner og det
blir på en måte et rikere område, forklarer gruppeanalytikeren – fordi det
er flere og mer ulike folk og man kan
hjelpe hverandre.
– Veldig mange av de problemene som
oppstår når mennesker får symptomer,
er laget mellom deg og de andre, og da
er relasjoner et godt sted å reparere
dem.
– Vi skapes i relasjoner og vi kan repareres i relasjoner, understreker Hunstad.

Energi og vitalitet
Det kan bli mye mestring i gruppeterapi– folk får opplevelsen av at de
gjennom gruppen, som ideelt sett bør
være på mellom 5-8 pasienter, også
er med på å hjelpe hverandre ved å gi
hverandre tilbakemelding og dermed
være betydningsfulle for hverandre.
– Jeg liker godt å jobbe med grupper –
det oppleves som vitaliserende fordi
det hele tiden skjer noe i gruppen. Det

er mye dynamikk mellom medlemmene, sier en engasjert psykiater som
samtidig understreker betydningen av
et variert behandlingstilbud.

Settes i bås
Brit Hunstad er opptatt av gruppeterapiens mange positive dynamikker,
men er også skeptisk til samfunnets
behov for å sette pasienter i bås og hun
mener at pakkeforløpene kan bli for
standardiserte.
– To personer med samme diagnose
kan ha behov for total ulik oppfølging
og behandling, men det legger ikke
dagens psykiatriske tenkning opp til,
sier Hunstad. Hun mener man er nødt
til å individualisere behandlingene mye
mer hvis man skal komme noen vei.
– Og det er noe av det som gjør det så
morsomt å jobbe her, legger hun til. Her
kan jeg gjøre så mye mer, som å bruke
metoder fra forskjellige typer behandlinger og tilpasse det mer i forhold til
pasientens behov.
Brit Hunstad får mange henvisninger
fra DPS. Pasienter som ikke oppleves
som ferdigbehandlet.
– De har fått behandlingen som tilbys
der, men terapeutene ser ofte at det er
mye jobbing som gjenstår og henviser
dem til meg, forklarer Hunstad.
– Nå er alle pasienter hele pasienter
for meg og det er jeg som kjenner historien, sier hun . Endelig får hun brukt
ikke bare sin biologiske side, men også
den analytiske delen av utdannelsen.
Nå er det hun som selv har terapiene og
som gjør medisinvurderingene som en
del av en helhetlig behandling.
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– Å jobbe på operasjonsstuen

var som å vasse
i sirup

Denne høsten forhandles
det om ny rammeavtale for
avtalespesialistene. Et av
kravene fra staten er
tidsbegrensede hjemler.

noen, men står ved uttrykket og tror nok at
han får medhold av kolleger på sykehuset.
– For det har ikke forandret seg noe særlig,
fremdeles er det for mye venting. Først legges pasienten i anestesi – så calles kirurgen- og så venter man på at operatøren
skal vaske seg – kle seg … – og da blir det
ikke tid til flere enn 3 før lunsj og 2 etter,
sier Miljeteig.

Tekst og foto: Lottelise Folge

Forklaringen på hvorfor dr. med og avtalespesialist Harald Miljeteig på Nesttun i
Bergen opererer 14 pasienter på en dag,
når sykehuset kun rekker fem i samme
kategori var hovedbudskapet Miljeteig
ønsket å formidle til sine kolleger på årets
høstmøte i Oslo.
Han la frem resultater fra de siste fem
årene – en oversikt over 1200 pasienter
operert med fjerning av mandler. Han
understreker at det han legger frem på
høstmøtet er en presentasjon av erfaringer
og ikke vitenskap. Logistikk er nøkkelen,
mener ønh-spesialisten og beskriver en
effektiv arbeidslinje med oppmøte av leger
og sykepleiere klokken 07.30- og pasienten
et kvarter senere.
– Og da er vi i gang før åtte, forteller han
og regner maksimum 8-9 minutter effektiv
kirurgitid på tonsillektomi og til sammen
cirka 30 minutter på en pasient.

– Det er mulig å øke kapasiteten og
samtidig ha god pasientomsorg, mener
avtalespesialist Harald Miljeteig. Han og
teamet hans opererer 14 pasienter på
en dag, mens sykehuset opererer fem i
samme kategori.

Formålet med hans fremlegg er å vise
konkret hvordan man får samarbeidet til
å rulle uforstyrret.
– Ingen telefoner, og fullstendig konsentrert om det vi holder på med. Jeg sitter
nesten på nakken til anestesilegen når de
er ferdig med å intubere, smiler Miljeteig .

D r m e d.
O g ø n h s p e s i a l i st
Harald Miljeteig

Vi er fokusert- vi jobber uforstyrret– og vi
har det veldig hyggelig, sier han.

Utdannet ønh spesialist fra
Haukeland 1991.

Treg materie
Han forteller at årene på sykehus var fortvilende når det gjaldt logistikk på operasjonsstuen.
– Det var som å vasse i sirup, sier han litt
unnskyldende – han vil jo ikke fornærme
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Da han jobbet på sykehus, var det opp
til tre års ventetid på tonsillektomier på
Haukeland. Det er det ikke lenger. I følge
Miljeteig er det under et halvt år, men når
Legekunsten sjekker Fritt sykehusvalg og
går inn på ventetid på mandeloperasjoner er den 40 uker på Haukeland, 7 uker
i Førde og i Kristiansund er ventetiden
ikke oppgitt .

Ferdig medisiner i Bergen
1975.

Doktorgrad - snorking og
søvnapne 1995.
100 % hjemmel som
avtalespesialist siden 2004.

Det handler
mest om blødninger
Det er tall fra fem år tilbake Miljeteig presenterte på høstmøtet – antall og type
inngrep og komplikasjoner. ”Typiske ”
inngrep som er greit å utføre i avtalepraksis er fjerning av mandler, falske mandler
og innleggelse av dren.
– Dette er veldefinerte inngrep som de
fleste har gode resultater av, sier Miljeteig.
Han kan vise til en komplikasjonsrate på
under fire prosent når det gjelder blødninger . Her regner man at det er normalt
med et resultat mellom to og syv prosent.
–Er du fornøyd med
å ligge under fire prosent?
– Ja, absolutt. I reelle tall betyr det 47 pasienter på fem år. Det er ikke mange av et
tall på 1200, mener Miljeteig.
Han legger til at 11 av disse pasientene
blødde før de forlot klinikken og ble
behandlet hos ham. Resten fikk hjelp på
sykehus og av dem måtte halvparten i
narkose for revisjon. Resten ble lagt inn
til observasjon der blødningen stoppet

NYHETER/AKTUELT

”

Om operasjonsdager i avtalepraksis: – Vi er fokusert
- vi jobber uforstyrret– og vi har det veldig hyggelig.

av seg selv. I Drammen har man regnet ut
en komplikasjonsrate på cirka 4 prosent
gjeldede både for inngrep utført på sykehus og i avtalepraksis (Legekunsten 2-15).

kan bruke tiden sin på mer kompliserte
behandlinger som larynx – og øreoperasjoner. Et godt eksempel på samarbeid,
mener Miljeteig.

Gi beskjed!

Tomling med tall

Harald Miljeteig samarbeider godt med
”sine” tre sykehus, Haukeland, Førde og
Haugesund. Og han har vært klar på at
han ønsker beskjed fra sykehuset hvis de
synes de merker en økende tendens til
blødninger fra hans pasienter.
– Da skal de si i fra, sier Miljeteig. De siste
to årene har Haukeland sendt sine tonsillepasienter til oss med klar beskjed om at
– dette fikser vi like godt som dem og de

Miljeteig tok sin doktorgrad før han kom
ut i avtalepraksis og har derfor ingen råd å
gi til dem som vil gjøre dette i avtalepraksis. Men han mener det er veldig mye man
kan forske på i avtalepraksis.
– Vi har masse pasienter – så hvis du
bestemmer deg for å se på pasienter i
denne gruppen – så går det ikke så lang
tid før du har et tilstrekkelig antall, mener
han.

Det er viktig å ha kontroll på og resultater
av det du gjør i tillegg til å være i stand til
å vurdere andres arbeid. Med andre ord
tomling med tall og statistikker og med
det du gjør, i følge Miljeteig.
– Gir en doktorgrad mer faglig respekt?
– Det gir kanskje en viss status, funderer
han. Man har i hvert fall brukt tid på å
dykke ned i en problemstilling og blitt
vurdert av en kvalifisert komite, smiler
Miljeteig som selv doktorerte på snorking
og søvnapne.

– Typiske inngrep som det er greit å utføre i avtalepraksis er fjerning av mandler, falske mandler og innleggelse av dren.
– Dette er veldefinerte inngrep som de fleste har gode resultater av, sier Harald Miljeteig. Fra venstre: anestesilege Ståle Brekke,
Harald Miljeteig, anestesisykepleier Eva Gundersen og spesialsykepleier Caroline Miljeteig. (foto privat)
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Den nye spesialistutdanningen

En betenkelig utvikling,
sier bekymret professor

Helsedirektoratet distanserer
seg fra fagmiljøene og lager
et utdanningssystem vi
spesialister i svært liten grad
er med på å utforme sier
professor i ønh-sykdommer.
Helsedirektoratet forslag til
ny spesialistutdanning
skaper splid.

– Det er en allmenn oppfatning om at
spesialistutdanningen i England og Irland
som er på 7-8 år, er av høy kvalitet, sier
Steinsvåg, – og her vil ingen av fagmiljøene
følge NHS (National Health Service) sine
føringer for endringer - så foreløpig vet vi
ikke hva som skjer der.

Rom for forbedringer?

Tekst og foto: Lottelise Folge

Professor Sverre Steinsvåg på Sørlandet
sykehus/Haukeland Universitetssykehus
og leder av spesialitetskomiteen for ØNH
er bekymret for kvaliteten på fremtidige
spesialister. En av stolpene i dokumentet
fra Helsedirektoratet støtter seg på EUs
forslag om å redusere spesialistutdanningen fra fem til tre år.
– Vi mener faktisk at dette er krise, sier
Steinsvåg. I løpet av tre år rekker man ikke
å lære opp legene i kirurgiske teknikker
og tilstrekkelig antall prosedyrer som er
nødvendig for å få et faglig akseptabelt
nivå, mener han.
– Fagmiljøene i alle de europeiske landene
oppfatter dette som et initiativ fra EUbyråkrater med ett mål for øye – nemlig
å spare penger, sier Steinsvåg. Nå ønsker
man å kjøre gjennom et nesten halvert

”

I Trondheim der
ØNH-legene har
8-delt vakt, mister
LIS ene et helt år av sin
spesialistutdanning
på grunn av EUs
arbeidstidsdirektiv.

S Steinsvåg
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– Et samlet europeisk fagmiljø går i mot
planene for den nye spesialistutdanningen, sier professor Sverre Steinsvåg,
som også har ledet spesialitetskomiteen
i ØNH i flere år.

– Er det nødvendigvis negativt med et ønske
om kortere, mer effektiv og konsentrert
spesialistutdanning?
– Ikke nødvendigvis, sier Steinsvåg, det
er klart man kan effektivisere til en viss
grad, men vi møter flere utfordringer i
denne sammenhengen – blant annet EUs
arbeidstidsdirektiv. Dette direktivet pålegger at vakthavende lege ved tilstedevakt
kun skal være på sykehuset fra kl. 1400
om ettermiddagen til 0900 neste morgen.
Dette innebærer at de ikke skal være på
sykehuset dagen før eller dagen etter vakt.
I Trondheim har konsekvensen blitt at
en LIS-lege på ØNH, der de har 8-delt
vakt, mister et helt år av sin spesialistutdanning i løpet av LIS-tiden på grunn av
alt fraværet. Med andre ord, der er den
reelle spesialistutdanningen allerede på
bare fire år.

Brudd med fagmiljøet?
program som vil spare penger og mange
utdanningsstillinger. Men hvor kommer
kostnadene i stedet; spør ham og svarer selv: Mange flere konsultasjoner for
avklaring og mye større behov for etterutdanning.

Massiv motstand
Et samlet europeisk fagmiljø går i mot
planene, ifølge Steinsvåg. Han sitter også
i UEMS, som er EU-kommisjonens rådgivende organ for utdanning og forteller at i
utvalget er alle enige om at utviklingen går
i feil retning. Ikke et eneste land i Europa,
bortsett fra Estland, har godkjent planene,
men i Estland er heller ikke fagfolkene
med på laget.

Steinsvåg sin egen spesialitet omtales
knapt i Helsedirektoratets rapporter, og
han sier de er usikre på hvor de er plassert
i systemet.
– Er vi en medisinsk eller kirurgisk spesialitet, spør professoren. Spesialitetskomiteen han er leder for, legges ned. Den skal
erstattes med noe annet, men fagmiljøet
opplever uansett at dette innebærer et distansering i forhold til innflytelse. I praksis
foretas spesialistgodkjenningene nå av en
fysioterapeut.
– Denne personen er det ingen i fagmiljøet
som har kontakt med, sier Steinsvåg og
mener at Helsedirektoratet ikke sitter med
kompetansen for å godkjenne spesialister.

NYHETER/AKTUELT

H e r e r n o e n av p u n k t e n e
i f o r s l ag e t t i l n y e s p e s i a l i st u t da n n i n g
s o m a lt så e r t r e d e lt
– Er det ikke slik at det er bestemte
kriterier som skal oppfylles. Må man
være spesialist for å klare det?
– I spesialitetskomiteen gikk vi gjennom
hver kandidat og gjorde en helhetlig vurdering av kandidaten - det handlet ikke
bare om antall inngrep, men også bredden
på erfaringen og den faglige innsikten
kandidaten hadde fått. Professor Steinsvåg
uttrykker bekymring for at kontakten mellom Helsedirektoratet og fagmiljøene i
praksis er fraværende og mener det er en
svært betenkelig utvikling.
– Vi må få fagmiljøene på banen som kan
bidra med kunnskap og erfaring og det
håper jeg Helsedirektoratet legger opp
til, sier en engasjert professor.

Krav til tjenestetid
og prosedyrer i
spesialisering blir
mindre viktig,
i stedet innføres
moderne pedagogikk med større
vekt på læringsutbytte. Det betyr
e-læring og
simulatortrening.

Den første delen skal være felles
for alle og er ganske lik dagens
turnusordning. Den andre delen
skal være felles for grupper av fag,
mens del 3 skal en egen del (unik)
for hver spesialitet. Man ønsker
å innføre det som beskrives som
felles kompetanseplattformer for
grupper av fag. I praksis betyr dette
indremedisinske og kirurgiske fag.
• Mange felles ”moduler”
Det skal innføres kurs (kompetansemoduler) innen følgende
fag : helsesystemkunnskap, etikk,
kommunikasjon, kunnskapshåndtering, forskningsforståelse,
opplæring av pasienter og pårørende, lover, ledelse og organisering, samhandling, kvalitet og
pasientsikkerhet. Disse modulene
skal strekke seg over hele utdanningsforløpet.
• Ut med tjenestetid
og prosedyrer
Det skal innføres moderne pedagogikk med større vekt på læringsutbytte i stedet for krav til tjenestetid og prosedyrer. I praksis betyr
det at man vil legge større vekt på
e-læring og simulatortrening.
Man ønsker å innføre krav til kompetansevurdering underveis i
spesialiseringen. Og merk deg at
gruppeføringen for utdanningsavdelingene (gruppe 1 og 2) opphører.
• Slutt på gruppe 1
og 2 sykehus
Det vil si at de sykehusene som
skal ha LIS må kunne står for
hele læringsutbyttet for å få

kandidater. Samtidig etableres det
helhetlige utdanningsløp i sammenheng med innføring av faste
LIS-stillinger. Forskning kan inngå
i forløpet, og det skal innføres obligatorisk etterutdanning, og til sist
: Utdanningslengden skal være i
tråd med EØS-regelverket som har
en minimums lengde på 6-6,5 år.
I høst er det blitt etablert arbeidsgrupper som skal utarbeide
læringsmål for turnusordningen
som en integrert del av spesialistutdanningen (del 1 av 3). Det er et
mål at første ansettelse i LIS1-stillinger kan skje høsten 2016, etter
søknad våren 2016.
Helsedirektoratet ønsker å beholde
søknadsprosessen omtrent slik
den er for turnus i dag, også ved
omgjøring til del 1.
Nye læringsmål og annet opplegg
etter ny ordning vil bli utarbeidet
løpende, først for del 1 og dernest
del 2 og 3.
Arbeidet med å lage læringsmål og
læringsaktiviteter for felles kompetansemoduler som skal inn i ny
ordning, har startet høsten 2015.
Arbeidsgrupper for dette og for
å forberede styrket veiledning er
under etablering.
Leger som har startet turnus før
september 2016, vil ikke bli omfattet av den nye ordningen, men
fortsetter utdanningsløpet og blir
godkjent etter gammel ordning.
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Den nye spesialistutdanningen

Spesialistutdanningen

er fortsatt under
planlegging
Inndelingen i kirurgiske og
medisinske spesialiteter blir
som før og LIS i avtalepraksis
vil passe godt inn i ny
spesialiststruktur, mener
Helsedirektoratet.

– I den nye spesialistutdanningen legges
det mer vekt på å få inn tema som skal
bidra til at legerollen kan utøves enda
mer profesjonelt enn i dag. Dette er tema
som blant annet ledelse, organisasjon,
systemkunnskap og kunnskap om lover.
Økonomi er ikke noe eget tema, men
under systemkunnskap og organisasjon vil
sannsynligvis en viss økonomiforståelse
inkluderes. Dette er ikke avgrenset til del
2, men vil knyttet til aktuelle tidspunkter
der dette er relevant gjennom hele spesialiseringen.

– ØNH er i alt vesentlig en kirurgisk spesialitet, men innehar også ikke-kirurgiske
fagområder som eksempelvis allergologi
og rhinologi.
I den nye spesialitetsstrukturen blir det
ingen endringer i forhold til den gjeldende
inndelingen i kirurgiske og indremedisinske spesialiteter. De seks nåværende
grenspesialitetene innen kirurgi og de åtte
grenspesialitetene innen indremedisin
omgjøres til hovedspesialiteter, men får
felles faglig kirurgisk og indremedisinsk
kompetanseplattform, skriver Irene Sørås
i Helsedirektoratet til Legekunsten. Det
betyr at de angjeldende spesialitetene
får en felles bolk. For de kirurgiske spesialitetene blir det to år og tre år for de
indremedisinske spesialitetene. Disse
felles faglige kompetanseplattformene/
bolkene omfatter den felles kompetansen
man må ha for disse spesialitetene forklarer Sørås. Deretter går de over i hvert sitt
unike spesialiseringsløp.
Det konkrete innholdet vil utformes gjennom faglige vurderinger når nå læringsmålene for del 1 er klare våren 2016.

LIS i avtalepraksis
– Spesialistutdanningen innen HUD OG
UROLOGI har som et pilot prosjekt et
halvt år med LIS i avtalepraksis som en
del av spesialistutdanningen. Målet er at
dette skal implementeres i flere spesialiteter. Hvor passer disse planene inn i
dette nye utdanningssystemet?
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– Kan du definere
ordet helsesystemkunnskap?

Høringssvarene viste at de aller fleste fagmiljøene ga sin tilslutning til forslagene i
rapporten, ifølge Irene Sørås i Helsedirektoratet. Så er det heldigvis slik at det er en
levende og god diskusjon i flere fagmiljøer
kontinuerlig om mange viktige spørsmål,
sier hun.

– Dette passer godt inn i ny spesialistutdanning, forutsatt at det lages gode og forutsigbare løp både for den enkelte LIS, for
avtalespesialistene og for helseforetakene,
skriver Irene Sørås. Det er en del tilstander
som i dag hovedsakelig diagnostisertes og
behandles i avtalepraksis, og disse er det
viktig at LIS får erfaring med.
– Hvor stor vekt legges det på undervisning i økonomiforståelse i del 2 av spesialiseringen? (all den tid dette er blant
temaene som diskuteres mest i norsk
helsevesen i dag).

– Helsedirektoratet har ikke utformet noen
egen definisjon av helsesystemkunnskap.
Slik det vanligvis defineres omhandler
det både institusjonskunnskap og prosesskunnskap. Institusjonskunnskapen
omfatter både viten om helsesektorens
oppbygging, det vil si organisering og
funksjonsfordeling. Prosesskunnskapen
omfatter styringsprosesser (økonomisk,
juridisk og politisk). Noe av dette vil inngå
i de felles kompetansemodulene som det
nå lages læringsmål for. Innholdet i disse
modulene bli definert av det som er nyttig
for en profesjonell utøvelse av legerollen.
– Det står i HD-dokumentet at utdanningstiden er minimum 6-6,5 år. Hva
blir den samlede varigheten i Norge?
– Varigheten på spesialistutdanningen i
ny ordning vil være avhengig av når legen
har oppnådd læringsmålene, det vil si når
vedkommende har oppnådd den kompetansen som er definert som nødvendig
for å bli spesialist. I dag er det tiden som
definerer når man blir godkjent, i den
nye ordningen er det hvilken kompetanse
man skal ha som ferdig spesialist som vil
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Det blir slutt på gruppe 1 og 2 sykehus i den nye ordningen. Det vil si at de sykehusene som skal ha LIS må
kunne står for hele læringsutbyttet for å få kandidater.

avgjøre når man anses ferdig og blir godkjent. Hver LIS vurderes underveis og skal
få bedre veiledning og bedre tilrettelagt
utdanningsløp for å oppnå læringsmålene.
– Hva blir varigheten av hver av de 3
delene utdanningen er delt opp i, med
spesiell vekt på den delen som er «unik»
for hver spesialitet?
– Varigheten for del 1 blir 1,5 år (som
dagens turnus), for del 2 vil den variere
fra 2 år for kirurgiske spesialiteter til 3
år for indremedisinske spesialiteter. Del
3 blir dermed ca 3 år for kirurgiske spesialiteter og ca 2 år for indremedisinske
spesialiteter. For alle øvrige spesialiteter
vil del 3 bli ca 4,5 -5 år, avhengige av hvilke
moduler de skal ha av indremedisin eller
kirurgi. Dette er vel å merke minimumstid.
Hvor lang den reelle tiden blir for den

enkelte vil avhenge av når læringsmålene
blir vurdert oppnådd.
– Er det riktig og en villet handling at
måten utdanningen nå skal håndteres
på, betyr svært liten kontakt mellom HD
og de ulike spesialistgruppene?
– Forslaget innebærer en tettere kontakt
med fagmiljøene enn det som har vært
tilfelle til nå, blant annet gjennom egne
arbeidsgrupper i regi av direktoratet og
brede høringsrunder på nye forslag, svarer
Irene Sørås. Helsedirektoratet er opptatt
av et godt samarbeid med fagmiljøene
for å kunne lykkes med en ny struktur,
skriver hun.
– Berører det overhodet HD at ingen
medisinske miljøer i Europa støtter opp
om de nye forslagene, er det kun mangel
på endringsvilje tror du?

– Det er ukjent for oss at ingen medisinske
miljøer i Europa støtter opp om de nye forslagene. Forslaget om felles faglige kompetanseplattformer er i tråd med den europeiske utviklingen med «common trunk»
for grupper av spesialiteter. Vi er kjent
med at forslag om ny spesialitet knyttet
til akuttmottakene har blitt mye diskutert
her i Norge, men vi har ikke mottatt noen
reaksjoner fra EU/Europa. Vi er også kjent
med at det i Europa er ulike synpunkter
på hva som skal legges til grunn for en slik
spesialitet som skal ivareta legeoppgavene
i sykehusmottakene
– Det er nok ikke noe entydig bilde av
enighet og uenighet,mener Irene Sørås.
Høringssvarene viste at de aller fleste
fagmiljøene ga sin tilslutning til forslagene i rapporten. Så er det heldigvis slik
at det er en levende og god diskusjon i
flere fagmiljøer kontinuerlig om mange
viktige spørsmål.
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Ingen retningslinjer
for penil rehabilitering

I sexologien har vi et begrep
som kalles toveis-tabuet, sier
urolog og sexolog Mats Ola
Kalgraff: – Jeg snakker ikke
og du snakker ikke.
Tekst og foto: Lottelise Folge

– Jeg har opplevd en total tilsidesettelse av
mine forslag til penil rehabilitering etter
operative inngrep, sier urologen. Han
mener at det er et område med tabuer
begge veier, men at det er helsepersonellets oppgave å ta tak i dette.

Hvert år får i overkant av
en million menn prostatakreft på verdensbasis
Nesten 50 % av disse blir radikalt operert.
Studier fra blant annet John Hopkins viser
at 56 % av disse mennene har erektil dysfunksjon 18 måneder etter operasjonen .
Og dette gjelder både etter åpne prostatektomier og lapraskopiske inngrep.
– I dag har vi ingen retningslinjer på verdensbasis om hvordan man skal behandle
erektil dysfunksjon etter operativt inngrep,
sier Mats-Ola Kalgraff.
Norske kirurger er mest opptatt av å
fjerne kreften og det er selvsagt flott, men
livskvalitet etter operasjonen er også en
dimensjon vi bør ta mer hensyn til, mener
Kalgraff – og her ligger det en stor oppgave
for oss som er sexologisk orientert, sier
urologen.

Skrumper inn
Nyere erfaringer med testosterons betydning for penil rehabilitering –eller funksjonaliteten i penis, viser at hvis man har for
lavt testosteron, skrumper corpus cavernosa inn og blir fibrotisk. Derfor er det
behov for stadig tilførsel av androgener.
– Før trodde man at dette kun var en systemisk sak, men direkte lokal effekt er
også tydelig, sier Kalgraff og viser til European Association of Urology som allerede
i 2006(Morell) publiserte en oppdateringsserie om dette. Kalgraff er svært opptatt av
at denne kunnskapen må ut til urologene.
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– Det er klart at effekten av kirurgisk bevaring av nervene er viktig, sier Mats-Ola Kalgraff,
men det er ikke tilstrekkelig å ha en god fungerende nerve hvis testosteronnivået er for
lavt. Kalgraff er urolog og har også en mastergrad i sexologi.
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Dihydrotestosteron har
4-5 ganger sterkere androgen effekt enn testosteron.

							

Mats Ola Kalgraff

– Hvor viktig er en dyktig kirurg for en
vellykket penil rehabilitering?
– Det er klart at effekten av bevaring av
nervene er viktig, sier Kalgraff, men det er
ikke tilstrekkelig å ha en god fungerende
nerve hvis testosteronnivået er for lavt.
Testosteronnivået synker ved prostatektomi og det mener man er årsaken til at
rehabiliteringen går så langsomt i forhold til nerver andre steder på kroppen
som eksempelvis på humerus og n.accsessorius. (Abraham Morgenthaler, The
Journal of Sexual Medicine).

Kunnskapen er der
Samtidig er seksualiteten et mye større
prosjekt enn bare ereksjonen, understreker urologen. Dihydrotestosteron har
mange andre effekter både systemisk
og lokalt, derfor er poenget med å se på
androgene effekter langt bredere enn den
ensidige fokuseringen på besparing av
nerven.
– Vi vet at hvis vi vil ha nerven til å vokse
fortere, kan man gi testosteron i form av
dihydrotestosteron, sier Kalgraff og forklarer at det er den høye konsentrasjonen
av DHT (dihydrotestosteron) som ligger
til grunn for bevaring av nervene normalt
sett (Morgenthaler).
– Hovedfokus har av naturlige årsaker vært å fokusere
på å redde pasientens liv og
kunnskapen om, og interessen for ereksjon og seksualitet har ikke vært utbredt,
svarer Kalgraff, som mener
at en del leger ikke legger
dette inn i sine begreper om
hva som er livskvalitet.

Studier viser at lokalt i prostata er det en
svært høy konsentrasjon av DHT, fordi
testosteron konverteres til dihydrotestosteron her(Ove Gustafsson, Karolinska
Institutet). DHT har 4-5 ganger sterkere
androgen effekt enn testosteron.

Bivirkning:
dårlig ereksjon
I følge Kalgraff er behandlingen av godartet prostatahyperplasi et indirekte bevis på
at dette stemmer fordi man her behandler
med Finasteride eller Dutasteride som
hemmer omdannelsen av testosteron til
dihydrotestosteron. Dermed ”sulter” man
ut cellene som derved skrumper inn og
gjør prostata mindre.
– Mange urologer har hevdet at mye av
den manglende potensen etter prostatektomi er psykisk betinget- en slags
forventet nedtur?

– Hvis man har for lavt testosteron, skrumper corpus
cavernosa inn og blir fibrotisk (Morell 2006).

– Erkjennelsen av behovet for penil rehabilitering
etter radikal prostatektomi
er ikke utbredt og derfor er
det behov for å gå tverrfaglig
til verks med en multifaglig
tilnærming for å skape en
større forståelse for seksualitetens innvirkning på
livskvalitet, avslutter Mats
Ola Kalgraff.
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ØNH-FORUM

Et kollokvium

med kollegialt press
En gang i året de siste femten
årene har lederne fra samtlige
norske ØNH-avdelinger vært
samlet til en to-dagers forum
med fokus på ledelse og fag.
Målet har hele tiden vært å
oppfylle intensjonen med
sykehusreformen fra 2002
– likt tilbud og behandling
uansett hvor du bor i Norge.
Tekst og foto: Lottelise Folge

Det var avdelingssjef på ØNH-avdelingen
i Drammen Hans Kristian Røkenes (for
tiden i permisjon), og hans kollega Asbjørn
Elgen som i sin tid tok initiativ til å starte
et forum for avdelingssjefene på alle 22
ØNH-avdelinger i landet. Sykehusreformen, som offisielt trådte i kraft 1. Januar
2002, hadde som et uttalt mål at innbyggerne i Norge skulle ha lik tilgang på helsehjelp av god kvalitet uavhengig av hvor
man bor .
For Røkenes og Elgen begynte det med et
fagråd i Helseregion 2 som skulle jobbe
med samarbeid og funksjonsfordelinger.
– Vi oppdaget at dette var en god måte å
snakke sammen på, sier Røkenes. Dermed tok ØNH-forum form, først bare i
deres egen helseregion. Etter hvert følte
de to ØNH-spesialistene at det var synd
at kolleger ellers i landet ikke fikk være
med og tok dermed initiativ til å få med
kolleger over hele landet.

Et lederforum
Det er i utgangspunktet avdelingssjefene som møtes og der avdelingene ikke
ledes av leger, kommer de som er faglig
ansvarlige.
– En klinisk lederposisjon er en litt utsatt
posisjon, litt som å sitte mellom barken og
veden, mener Hans Kristian Røkenes – og
da er det bra med kollegial støtte særlig
innenfor et område som er i en litt trengt
klinisk situasjon og som er litt annerledes
enn de andre store spesialitetene. Vi har

26

Hans Kristian Røkenes er for tiden i permisjon fra stillingen som avdelingssjef på ØNHavdelingen på Drammen sykehus. Han jobber med planleggingen av et nytt sykehus på
Brakerøya, som nå er inne i den såkalte konseptfasen. Målet er å avklare hva det nye sykehuset skal inneholde, størrelse og hva det vil koste å bygge. Dette skal være ferdig våren
2016. Budsjettrammen er 8 milliarder kroner.
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Vi har unngått interne konflikter og sett at samarbeid er til felles nytte.
					

							

unngått interne konflikter og har sett at
samarbeid er til felles nytte, og konkurrerer ikke, men støtter hverandre, forteller
Røkenes.

– felles begreper og forståelse – for eksempel en felles forståelse av hvordan vi skal
prioritere ulike tilstander og fordeler og
ulemper ved ulike teknikker, sier Røkenes.

– Burde ikke dette være noe for flere
medisinske disipliner?
– Det kan du nok si, men det kan være
både personlige motsetninger og interessekonflikter som gjør at man ikke får til
mer samarbeid. Er det et lettere fagområde
å bli enige på enn andre fag? Nei, det er
det ikke, svarer Røkenes kontant.

Ikke et beslutningsorgan

Han understreker at det er viktig å se forumet i sammenheng med annen faglig
virksomhet blant ØNH-spesialistene som
blant annet har hatt ukentlig undervisning
på nett i 16 år. Litt konkurranse er det vel
blant ØNH-legene også, men fordelen for
denne faggruppen er at det er stor tilgang
på pasienter, sier Røkenes og minner om
at i praksis kan alle dra tilbake etter samlingen og gjøre hva de vil på sin avdeling.

Hans Kristian Røkenes er nøye med å
understreke at forumet ikke har beslutningsmyndighet. På samlingen diskuterer
de ledelsesspørsmål og felles prosedyrer

– Men det er vanskeligere når man har
snakket sammen og kommet til en felles
forståelse, mener han.

Hans Kristian Røkenes

Avtalespesialistene
– en annen arena
– Ville det være en ide å kommunisere
dette til avtalespesialistene også – slik at
avtalespesialistene også er på lag når det
eksempelvis handler om metodikk?
– Dette skjer allerede, sier Røkenes, bare
på en annen arena. Flere og flere av oss
har regelmessige møter med avtalespesialistene på sykehuset. Denne informasjonen hører hjemme i et mer lokalt miljø
fordi det kan være lokale variasjoner og
blir avhengig av hvordan man velger å
organisere seg.

Oppnår konsensus
Med utgangspunkt i målet til sykehusreformen om like godt
behandlingstilbud i hele landet, jobber ØNH-legene med å
skape konsensus på møtene.
Et eksempel på konsensus var da man
ønsket å gå over til dagkirurgi ved
tonsillektomi, forteller Trygve Aune,
en tidligere ildsjel i nettverket og
ØNH-spesialist i Molde.
– På Østlandet er transportmulighetene
ganske gode, men det er nok litt mer
komplisert på Vestlandet med ferger og
lange avstander i Nord- Norge, smiler
han.
Aune sluttet som sjef på ØNH-avdelingen i i Molde i fjor og jobber nå med
delhjemmel.

– Så spørsmålet den gangen var jo hvor
lang reisevei man kan akseptere for en
pasient som får tilbud om dagkirurgi.
Svaret på det ble om lag en time, men
bare hvis det ikke er ferger inne i bildet.
I de tilfellene bør pasienten legges inn,
forklarer Aune.
– Når nettverket blir enige om prosedyrer, reiser spesialistene tilbake til sine
respektive avdelinger og skriver det inn
i prosedyrene – gir beskjed til fastleger
og sykehuset om omlagt policy, da er
alle lojale til det, mener Trygve Aune.

– Et eksempel på konsensus var da man ønsket å gå over til dagkirurgi
ved tonsillektomi, forteller Trygve Aune, ØNH-spesialist i Molde.
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Ekstern otitt…

BUROWS VÆSKE
- reborn ?
Mange kjenner seg igjen: intens
kløe og irritasjon i ytre øret - en
heftig jakt på Q-tips, hårnåler,
ja til og med knappenåler.
Tekst og foto: Lottelise Folge

Det er først og fremst svømmere, badeturister og dykkere som er mest utsatt
for ekstern otitt, men også andre idrettsutøvere på alle nivåer som dusjer ofte.
I Sverige har man regnet ut at 100000 svensker årlig sliter med ekstern otitt og en
undersøkelse fra Storbritannia, riktignok
fra 2001, målte en 12-måneders prevalens
på 1,2 til 1,3 %.
Men det er også slik at ulike typer eksem
kan forårsake ekstern otitt og da er det
gjerne på grunn av overdreven rengjøring (nytelse?) høreapparat, øreklokker,
headset og ørepropper. En trang øregang
kan også gi utgangspunkt for mer kløe og
fuktighet som kan bære galt av sted.

Et nytt liv?
Legen Karl August Burow prøvde allerede
på 1800-tallet å blande blyacetat og alun i
vann til en væske (aluminiumacetat) som
han brukte på flere typer sår, insektbitt,
hudlidelser og øregangsbetennelser- men
antibiotikaen kom og gikk sin seiersgang
på midten av 1900- tallet og Burows væske
gikk i glemmeboken. Nå er den legendariske ”Burows væske” trukket frem
fra glemselen og ”omdøpt” til Otinova
ørespray.

Mye testing og reseptfrie
Marie Bunne, overlege og PhD i Øre-NeseHalssykdommer på Rikshospitalet, sier at
hennes erfaring med Otinova ikke er veldig
lang, men at hun har anbefalt dråpene til
mange pasienter allerede. Hun mener at
fordelen med dråpene er at de ikke inne-
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Antibiotikaen kom, og gikk sin seiersgang på midten av 1900- tallet og dermed gikk Burows
væske i glemmeboken.
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e kst e r n ot i t t

Marie Bunne, overlege, PhD i Øre-Nese-Halssykdommer på Rikshospitalet, mener at
fordelen med dråpene er at de ikke inneholder antibiotika.

holder antibiotika og i tillegg bygger på
mye testing og utprøving og legger til at
det er en fordel at dråpene er reseptfrie.
Hun sier at de kan svi hvis øregangen ikke
er intakt og at det eventuelt kan være en
begrensing i behandlingen av barn.
Årsaken til at Burows væske forsvant
blir først og fremst forklart med at antibiotikaen gjorde sitt inntog, men også
andre årsaker har vært forklaringen på at
medikamentet at væsken ble borte.

Betennelse i øregangen starter
gjerne med tap av de beskyttende
oljene og voksen (ørevoks) sammen
med en liten skade på huden.
Skaden kommer som regel som
et resultat av forsøk på å rense
øregangen med bomullspinner,
hårnåler eller andre gjenstander
som er små nok til å kunne stikkes
inn i øregangen. Å utsette huden
i øregangen for vann over lengre
tid (for eksempel ved bading eller
ved ekstremt høy luftfuktighet)
kan i seg selv være nok til å bryte
ned den beskyttende hinnen med
ørevoks og forårsake små rifter i
den vasstrukne huden. Vokskjertler
slutter å produsere voks når ørekanalhuden er betent, og det kan
ta uker før det ytre øret er tilbake
til normal produksjon av voks
selv etter et lite tilfelle av ekstern
otitt. Under denne perioden er
huden betydelig mer sårbar for å
bli reinfisert, som er årsaken til at
noen mennesker er utsatt for å få
otitt hver gang de utsetter ørene
sine for vann. I sine mildeste former
er ytre ørebetennelse så vanlig at
de fleste vil oppleve det på et eller
annet tidspunkt i livet.

Professor Sverre Karmhus Steinsvåg ved
Sørlandet sykehus brukte Burows væske
mot øregangsbetennelser.

det finnes ingen dokumentasjon noe sted
som taler for at Burows væske kunne være
kreftfremkallende, men de har en forklaring på hvorfor det kan ha oppstått en uro
rundt bruken: I begynnelsen inneholdt
Burows væske borsyre, men den ble byttet ut mot vinsyre fordi borsyre hadde
en del toxiske effekter som kan ha vært
carcinogene.

Professor Sverre Karmhus Steinsvåg ved
Sørlandet sykehus forteller at han brukte
Burows væske mot øregangsbetennelse
inntil den forsvant fra markedet fordi den
angivelig kunne være kreftfremkallende.
Overlege Mari Bunne sier hun aldri har
hørt noe slikt om innholdet i øredråpene,
og er klar på at øredråpene aldri ville blitt
godkjent hvis dette hadde vært tilfelle og
minner om at mistanke ikke er det samme
som fakta.

Noen referanser:

Inneholdt borsyre

• 13. Senska G, Rüsing D. The treatment of MRSA colonized middle ear; case report and
literature review. Laryngorhinootolo- gie. 2010;89:404-8. 13

Legekunsten har kontaktet produsenten
for å få en forklaring på hvorfor et rykte om
at dråpene var carcinogene fikk spre seg.
Denne påstanden er helt ny for dem og

• Thorp MA, Oliver SP, Kruger J, Pres- cott CAJ. Determination of the lowest dilution of
aluminium acetate solution able to inhibit in vitro growth of organisms commonly
found in chronic suppurative otitis media. J Laryngol Otol. 2000;114:830-831. 6
• 7. Kashiwamura M, Chida E, Matsumura M, Nakamaru Y Suda N, Terayama Y, Fuku- da S.
The efficacy of Burow’s solution as an ear preparation for the treatment of chronic ear
infections. Otol Neurotol. 2004;25:9-13. 7
• 10. Thalmann, ED. A Prophylactic Program for the Prevention of Otitis Externa in Saturation
Divers.Navy Exp. Diving Unit Res. Report 10-74, 1974. Retrieved 2008-03-16
(http:// rubicon-foundation. org). 10

• 15. Oishi N, Inoue Y, Saito H, Ogawa K. Burow’s solution-induced acute sensorineural hearing loss: report of two cases. Auris Nasus Larynx. 2010;37:369-72. 15
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Viktig smertestudie i gang

– Vanskelig å finne de

”riktige”
pasientene
For to år siden skapte tre
kreftleger i Kristiansand store
overskrifter da de publiserte
funn som viste at en type kreftmedisin også så ut til å ha svært
god effekt på pasienter med
nervesmerter. Nå har de endelig
fått godkjenning, og kan starte
en placebo-kontrollert studie
med inntil 20 pasienter. Men til
nå er det kun to pasienter som
oppfyller kriteriene.
Det var overlege og dr.med. Christian Kersten ved Senter for kreftbehandling på
Sørlandet sykehus, som ved en tilfeldighet
fikk mistanke om at en pasient med en
kreftsvulst som hadde vokst inn i nerver,
ble smertefri da han fikk kreftmedikamentet Cetuximab (EGFR-hemmer). I godt
faglig samarbeid med sjefen, Svein Mjåland og overlege Marte Cameron fulgte de
opp mistanken. Med økonomisk støtte fra
blant annet Helse Sør-Øst, fikk de muligheten til å behandle flere pasienter med
tilsynelatende svært lovende resultater.

Tilsynelatende dramatisk
smertereduksjon
Behandlingen av pasientene resulterte
nylig i en artikkel i British Journal of Anaesthesia der de tre legene i samarbeid med
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forskeren Barry Laird ved Universitetet i
Edinburgh beskriver at EGFR-hemmere
reduserte nevropatisk smerte hos 18 av
20 pasienter med alvorlige nervesmerter.
Pasientene rapporterte en median smertereduksjon på 8,5 poeng på en skala fra 0 til
10 i løpet av 24 timer, etter å ha mottatt en
av i alt fire tilgjengelige EGFR-hemmere. I
studien som nå skal i gang er det pasienter
med en av to smerte-tilstander som skal
inkluderes: komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS) eller smerter utstrålende
fra nerver i klem, eksempelvis i ryggen.
Smertene må være invalidiserende, de må
ha vart i minst 6 måneder, men ikke mer
enn 30 og annen behandling skal ha vært
utprøvd uten tilfredsstillende resultat.

På rundtur
De tre kollegene fra Sørlandssykehuset
har vært på reise i mange byer på Sør– og
Østlandet- på sykehus og private klinikker – de har hatt møte både med smertespesialister, nevrologer og ortopeder, det
er skrevet pressemeldinger og informert
bredt om det nye forskningsprosjektet.
Men det har vist seg at det er en utfordring å få tak i pasienter som oppfyller
kriteriene.

Gitt opp
Christian Kersten tror at mange av pasientene de ønsker inkludert i studien, har falt
ut av oppfølgingen fra den sykehus-baserte spesialist-tjenesten. Dette skyldes

etter hans mening delvis at det ikke er
noe tilbud som hjelper godt nok, delvis at
ventelistene er lange eller at pasientene
har for vondt til å møte jevnlig. Han tror
derfor at en del pasienter ligger hjemme
og har vondt eller oppsøker spesialister
utenfor sykehus.
– Det er interessant for oss å ha kontakt
med blant andre avtalespesialister fordi
det er sannsynlig at noen av pasientene
søker hjelp hos dem, mener Kersten.

Placebo-kontrollert
Deltakerne i studien skal møte på Sørlandet sykehus i Kristiansand fire ganger med om lag en måneds mellom. To
av gangene vil de få medisinen som blir
brukt i studien, mens de vil få en placebobehandling.
Kreftsenteret i Kristiansand samarbeider
også med Universitetet i Edinburgh som
også kan vise til lovende forskningsresultater i dyre-modeller. Dette miljøet forsker
på lindring av symptomer grunnet kreft
eller behandlingen mot kreft, enten den
er kurativ eller palliativ, forteller Kersten
og røper at de planlegger forskningssamarbeid med dette forskningsmiljøet i enda
større målestokk.
Studien gjennomføres i regi av Sørlandet
sykehus og finansieres av Merck.
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OPPFORDRER
OG UTFORDRER AVTALESPESIALISTER OG FASTLEGER
Det er strenge kriterier for å få de riktige pasientene
med i studien og overlege Christian Kersten og hans
kolleger er avhengig av assistanse fra kolleger.

M iljø uten

”trackrecord”
Det kan være krevende å bli
tatt alvorlig når man kommer
fra et miljø som ikke har lang
fartstid i den aktuelle forskningen, særlig fordi smerter
vanskelig kan måles objektivt.
Mange er dessuten skeptiske
til å bruke ”kreftmedisin” som
smertestillende.
Til tross for at det ikke er cellegift som skal
testes ut og selv om medisinen har vært
i bruk i ti år, er det mange som er svært
skeptiske ifølge Christian Kersten.
– Både smerteforskerne og delvis industrien er redde for å bruke kreftmedisiner
på en pasientgruppe med lang forventet
levetid, sier kreftspesialisten. Så kommer
prisen i tillegg- for det er dyrt, legger
han til.
Han har pasienter som har stått på
EGFR-hemmere i lang tid, en av dem; en
kvinne, har ingen planer om å slutte. Hun

Dette er kriteriene:
I studien som nå skal i gang er det to områder som skal
inkluderes: Komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS) og
smerter utstrålende fra nerver i klem, eksempelvis i ryggen.
Smertene må være invalidiserende og ha vart i minst 6 måneder,
men ikke mer enn 30 og annen behandling skal ha vært
utprøvd uten tilfredsstillende resultat.
Hvis du kjenner til pasienter du tror kan være aktuelle for
studien, ta kontakt med Christian Kersten
tlf. 913 39 443 eller Marte Cameron tlf. 936 71 793.
Aktuelle nettadresser:
www.clinicaltrials.gov
www.ncbi.nlm.nih.gov

har holdt på i over fire år. Kersten forteller
at en bivirkning hos henne er tap av håret.
– Det beskriver hun selv som en bagatell
i forhold til det å ha sterke smerter, sier
Kersten som minner om at dette handler
om et tilbud til de aller hardest rammede
smertepasientene.

Hva er alternativet

Overlege og dr.med. Christian Kersten
fikk ved en tilfeldighet mistanke om at en
pasient med en kreftsvulst som hadde
vokst inn i nerver, ble smertefri da han fikk
kreftmedikamentet Cetuximab.

Ingen er glade for å måtte tilby unge mennesker årevis med smertestillende medisiner hvor langtids-effekten er ukjent.
– Men hva er egentlig alternativet for disse
pasientene, spør Christian Kersten. Det
ville være et liv med svært sterke smerter
svarer han.
– Hvis jeg fikk en prolaps i dag med store
nervesmerter og med behov for opiater
eller anti-epileptika, ville jeg – om mulig
- heller bedt om en EGFR-hemmer, da
kunne jeg kanskje gått på jobb, sier
Kersten engasjert.
Samtidig understreker han at det kreves
studier for at dette vil kunne bli et tilbud.

Unwinding

Christian Kersten har hatt godt og tett faglig samarbeid med sjefen, Svein Mjåland(t.h.) og
overlege Marte Cameron. Med økonomisk støtte fra blant annet Helse Sør-Øst, fikk de muligheten til å behandle flere pasienter med tilsynelatende svært lovende resultater.

Etter tre måneder på EGFR-hemmere,
gjøres ofte et første forsøk på seponering.
– Vi erfarer at noen går på medisinene
om lag et halvt år og når medikamentet
seponeres, opplever mange av pasientene det smertespesialistene har forklart
oss som ”unwinding of central sensitization” – de blir liggende på et langt lavere
smertenivå – ofte rundt 3 av 10, forklarer
Kersten – og det klarer de som regel å leve
med avslutter han.
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Avtalespesialister på vei ut

Smertespesialister slår alarm

– frykter at faget vil dø ut
Ingen av avtalespesialistene
i Helse Sør-Øst er under 62 år
og flere er ved dårlig helse.
Avtalespesialister mister
troen på Høie og løfte hans om
hjemler.
Tekst og foto: Lottelise Folge

– Jeg har trodd på Høies løfter om at han
skulle styrke avtalespesialistene, men jeg
kan ikke se at det skjer noe. Dette et – Jeg
har trodd på Høies løfter om at han skulle
styrke avtalespesialistene, men jeg kan
ikke se at det skjer noe. Dette et nødskrik
– for nå er situasjonen den, at hvis en av
oss blir ”forkjølet”, så er det 100 pasienter som ikke får hjelp, sier en engasjert
Wenche Sabel.
Nå slår hun og hennes kollega Tore Hind
Fagerlund alarm. I et brev til Helseminister
Bent Høie advarer de to smertespesialistene ved Smertemedisinsk institutt på
Majorstuen, om at hele tilbudet til smertepasienter er i ferd med å kollapse. De
skriver at det haster med å opprette 100
%-hjemler slik at trenden man ser med
at anestesileger prioriterer vekk avtalepraksis på grunn av manglende hjemler
opphører.

Et lavstatusfag
– Dette er et generelt problem når det
gjelder smertebehandling, sier Tore Hind
Fagerlund. Han mener at rekrutteringen
til smertefaget ligger fullstendig brakk.
– Smertebehandling er en av de fire søylene anestesifaget bygger på, skyter Sabel
inn – men smertesøylen vakler faretruende mener hun. Det er ingen interesse for
dette området i anestesimiljøet og smertedelen av anestesifaget blir snakket ned,
mener Sabel.
– På sykehusene blir det nedprioritert . Det
er ingen rotasjon av LIS-leger på smerteklinikkene og legene som har tjeneste der,
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– Det er ingen rotasjon av LIS-leger på smerteklinikkene og legene som har tjeneste
der, blir tatt ut derfra så fort det er mangel på folk på operasjonsstuen. – Så både i ord og
praksis ser vi at disse pasientene blir nedprioritert, sier smertespesialistene Wenche Sabel
og Tore H. Fagerlund.
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Helse Sør-Øst vil ha styrket
tilbud til smertepasienter

blir tatt ut derfra så fort det er mangel på
folk på operasjonsstuen.
– Så både i ord og praksis ser vi at disse
pasientene blir nedprioritert, sier de to
legene.

Et rop om hjelp
I brevet til Høie skriver de to legene at
ingen av spesialistene som driver avtalepraksis i Helse Sør-Øst i dag er under 62 år
og at flere er ved dårlig helse. I tillegg risikerer man nå at en hjemmel blir inndratt
fordi legen som fikk den tildelt ikke har
tatt den i bruk, grunnet – nettopp dårlig
helse. Tidligere har HSØ inndratt en 20 %
hjemmel. Den manglende rekrutteringen
fører også til at man i neste omgang ikke
klarer å oppfylle junior/seniorordningen,

Sykehustilbudet langt
fra godt nok
De to spesialistene beskriver en situasjon
der tilbudet både ved Sørlandet sykehus,
Ullevål, A-hus og sykehuset Østfold er
sparsomt fordi stillingene ofte er besatt av
anestesileger som ikke går i full stilling på
smerteklinikken. Dette resulterer i lange
køer for pasientene og avslag på søknad
om hjelp. Både rekruttering og undervisning på sykehusene er dårlig mener de to
spesialistene og hevder at årsaken kan
være at smertemedisin ikke er et prioritert
område fordi det er produksjonskravet
som får lov til å dominere.

– Helse Sør-Øst har i oppdragsdokumentet til helseforetakene bedt om at tilbudet
til pasienter med kroniske
smerter styrkes både kapasitets- og kompetansemessig.
Det skriver fagsjef Siri Lund i sitt svar
til Legekunsten. Hun understreker
også at det skal etableres tverrfaglige
smerteklinikker i alle sykehusområder.
Helse Sør-Øst arbeider målrettet med å
redusere ventetidene til tjenester som
gis i våre poliklinikker, skriver Lund og
minner om at tilbud til pasienter med
langvarige smerter gis både ved helseforetakene og hos avtalespesialister.

Etablert på OUS
Det er etablert et regionalt kompetansesenter for behandling av langvarige
smerter ved Oslo universitetssykehus.
Den regionale kompetansetjenesten
har etablert et fagnettverk som omfatter hele helseregionen og inviterer til
fagseminarer/nettverksmøter to ganger i året, opplyser Siri Lund.

Avhengig av økonomi
Når det gjelder nye hjemler så vil dette
avhenge av budsjettsituasjonen for
2016. Skulle vi få nye hjemler vil det
bli tatt en samlet vurdering i regionen
både med hensyn til geografisk fordeling og hvilken spesialitet som bør
styrkes, skriver Lund.

Følger avtalene
Når det gjelder å fylle opp etter

”

Helse Sør-Øst har bedt helseforetakene om at tilbudet til pasienter med
kroniske smerter styrkes både kapasitets- og kompetansemessig, ifølge
fagsjef Siri Lund .

aldrende spesialister, følger Helse SørØst RHF rammeavtalens bestemmelser. Spesialistene har mulighet til å søke
om innføring av seniorpolitikk. Det vil
da bli tatt en vurdering av behovet for
å videreføre den enkelte hjemmelen.
Innføres seniorpolitikk i en hjemmel vil
jo dette bidra til å fylle opp en hjemmel
i takt med seniors nedtrapping. Hvis
en spesialist velger å ikke gjøre dette,
vil hjemmelen bli kunngjort når vedkommende går av for aldersgrensen.
Er det snakk om små deltidshjemler
vil disse blir inndratt for å bli benyttet
til oppbygging av hele hjemler.
Legekunsten kontaktet departementet
angående brevet fra smertespesialistene Sabel og Fagerlund, men har når
redaksjonen avsluttes, ikke mottatt svar
på henvendelsen.

Hele tilbudet til
smertepasienter i
HSØ er i ferd med
å kollapse.

Legekunstens spørsmål til Siri Lund:

			

• Er det planer om flere hjemler for smertespesialister?

Sabel og Fagerlund

• Hva tenker du om innholdet i det vedlagte brevet, er dette en realistisk
beskrivelse etter din mening?
• Hva vil HSØ gjøre for å fylle opp etter de aldrende smertelegene?
• Ser du noen sammenheng mellom smerte som lavstatus og nedprioritert
på sykehusene og et fremtidig rekrutteringsproblem for avtalepraksis?
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Protesterer mot

nye EU-regler for søvnapné
–De foreslåtte EU-reglene for
pasienter med søvnapné er
altfor konforme. De strider mot
klinisk erfaring og vil i stor grad
være umulig å implementere,
mener søvnprofessor.
Tekst og foto: Lottelise Folge

De nye EU-reglene som var på høring
våren 2015, og som lovfester at alle personer som lider av moderat eller alvorlig
obstruktiv søvnapne må sjekkes av spesialist før de får kjørekort eller fornyet
det gamle, skulle vært gjeldende fra 1.
september i år, men implementeringen
har blitt utsatt.
– Disse reglene er altfor konforme og strider mot klinisk erfaring. Dessuten vil de
i stor grad være umulig å implementere,
mener Søren Berg, han er ØNH-spesialist,
spesialist i søvnmedisin og ass. professor
(dosent) ved Lunds medisinske fakultet.
Søren Berg som også er overlege og nyansatt lektor på Lovisenberg ser ikke bort
fra at EU-regulativet kan brukes til å øke
trafikksikkerheten, men er krystallklar på
at da må forutsetningen være fornuftig
regelbruk av kompetente leger.

Beryktet rapport
– Hvilke fagmiljøer er det som har presset
på for å få disse nye reglene?
– Opprinnelig hadde vi i ESRS (European
Sleep Research Society) en kampanje kalt
”Sleepy behind the wheel”, forteller Berg,
– dette resulterte i at man sendt en buss
rundt i Europa med informasjon om hvor
farlig det var å kjøre når man trøtt, uansett
av hvilken grunn.
I ettertid skrev en liten gruppe leger utenfor ESRS den berømte og beryktede (!)
rapporten, som har dannet bakgrunnen
for EU-regulativet. Det er således ikke
konsensus blant søvn-fagfolk, understreker professoren og sier at de tvert imot er
ganske fortvilte over konformiteten.
– Vil denne skjerpede kontrollen øke presset
på spesialistene?
– Ja, svarer Berg – hvis reglene tillempes
slik vi frykter- altså ukritisk og dogmatisk
vil det ikke være tilstrekkelig med spesialister til å utføre antallet kontroller.
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”

Det er ikke
konsensus blant
søvn-fagfolk.

			

Søren Berg

De foreslåtte EU-reglene er altfor konforme og strider mot klinisk erfaring mener søvnspesialist Søren Berg. Her fotografert under ØNH-legenes høstmøte på Grand Hotell, der han
holdt Leegaardforelesning over temaet Den åndesløse: en enakter om søvnapnépasienten.
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Omfattende innspill

n y e EU - r e g l e r

Juridisk
direktør i Legeforeningen anne Kjersti Befring
ga
utsettelse
Vil bli doktor

Innspillene etter høringsrunden er så omfattende at
ikrafttredelsen av reglene blir
utsatt, sier avdelingsdirektør
Bruk
av genetisk informasjon
i Helsedirektoratet.

Kjersti Befrings doktorgrad.

Forslagene til nye EU-regler
for blant annet pasienter med
søvnapne inneholder bestemmelser som sier at personer med
moderat obstruktiv søvnapne (1529 pustestans per time) og som
er under behandling må gjennom
en legekontroll hver tredje år. De
pasientene som har en mer alvorlig
søvnapne (over 30 pustestans per
time) må til årlig kontroll.

i og utenfor helsetjenesten er temaet for anne
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Utgangspunktet for de nye reglene

Fungerende avdelingsdirektør for rehaer de mange trafikkulykkene som
bilitering
minoritetshelse
skyldes
trette bilførere.
I følge tall og
Hun harogfått
permisjon i toMay
år Cecilie
fra jobben som direktør for
juristen og nevner DNA og
voldtektsforbrytere,
farskapssaker
Lossius sier at helsekrav til søvnsykdomfra
Statens
Vegvesen
skyldes
14 % til
avdelingen Jus og arbeidsliv i Legeforeningen for å jobbe med
tegning av forsikring som eksempler. Hun har en viss skepsis
mer kommer inn i den nye forskriften som
av alle dødsulykker at sjåføren
avhandlingen.
skal gjelde fra 01.01.2016.
eksempelvis forsikringsselskapenes
i journaler
og legger ikke
sovner innsyn
bak rattet.
På nettstedet
– Helsekravene er grunnlagt på EUsovnapne.no
blir
det
hevdet
at per- er
skjul på at hun har sett eksempler på saker der helseopplysninger
direktivet og oppfølging (veileder) etter
soner
med
søvnapné
har
6-7
ganFungerende
avdelingsdirektør
for
– Detmed
somfagmiljøet,
er interessant
medavd.direkgenetisk informasjon er at man nå
blitt regelrett misbrukt i pasientens disfavør.
dialog
skriver
ger større sjanse til å bli innblandet
rehabilitering og minoritetshelse
med
eni enkel
blodprøve
kan få ekstremt
mye informasjon om blant
tøren
en e-post
til Legekunsten
og legMay Cecilie Lossius.
i trafikkulykker. I Norge regner man
ger tilarvelige
at kriteriene
vedrørende
annet
disposisjoner,
sier obstruktiv
Befring. Hun ønsker å se på dette fra
at mer
100000
nordmenn
lider
– Nå når vi skal få en fellesmed
journal
mellom
fastlegene
og sykehusene
søvnapné vil bli noe endret fra slik de ble
av
obstruktiv
søvnapné
(OS).
pasientens
side
;om
man
som
pasient
blant
annet
får
mer
informasjon
beskrevet i høringsutkastet.
blir det store spørsmålet hva man gjør med all informasjonen, mener
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enn det man trenger og ønsker å få. Det er også interessant å se på

Det jeg kan
si er
Befring.

– Kansom
du antyde
hva til opplysningene i helsetjenesten når man nå
hvem
har tilgang

Også pasienter med diabetes 1

og manglende syn på et øye vil
disse endringene går ut på?
atogkravene
vil bli
får
felles
journalsystem
og
mange
krav
på
utlevering.,
hvordan
oppleve skjerpede regler. Det skal
– Det jeg kan si er at kravene vil bli noe
ute aV
taKt Med teKNOLOGIeN
være særlig bruk av midler som
noe moderert
i den
moderert i denkan
endelige
utgaven,
helsetjenesten
nyttiggjøre
segsvarer
denne informasjonen
til ny
forårsaker
hypoglykemi
øker
Lossius.
Dette handler om taushetspliktutvikling
av teknologi som
og legerollen.

kunnskap som kommer felleskapet til gode, sier hun.
endelige
MaNGe OM ”BeINet”

utgaven.

			

Helseopplysninger har også har en verdi utenfor helsevesenet og
det er stadig flere som ønsker tilgang til slik informasjon, fremholder

risikoen for ulykker.
Og om personvern – pasientens mulighet til å styre informasjonen om

M C Lossius

seg selv. Befring mener at det ligger store utfordringer og venter med
tanke på personvernet fordi lovverket ikke klarer å holde tritt med den
teknologiske utviklingen.

Regnskap og rådgivningstjenester
for leger og legespesialister

Vi er der for deg - ta kontakt

www.legeregnskap.no • Tlf: 71 52 97 00

Hjelp Moldova

”

Man kan
oppnå veldig
mye og gjøre
en stor forskjell
med relativt liten
medisinsk innsats
			

Jan Askvik

I over ti år har Jan Askvik reist til Moldova
både en og to ganger i året og jobbet gratis
for å hjelpe synshemmede.

Ti år som ”frivillig”

øyelege i Moldova
Det har vært en flott opplevelse å se at moderne
kirurgisk teknikk nå er ren
rutine for mange av Moldovas
øyespesialister, sier øyelege og
avtalespesialist Jan Askvik.
Øyespesialisten, som har sitt daglige virke
på Bergen Øyelegesenter har også engasjert arbeidsplassen sin i prosjektet Hjelp
Moldova. I flere år betalte senteret for driften av kompetansesenteret ”Low Vision” i
Moldova. Askvik holdt foredrag for kolleger på høstmøte på Soria Moria der han
fortalte om mange opphold i landet med
tidkrevende opplæring og veiledning av
øyeleger i kirurgisk teknikk. Og nesten alle
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steder han har vært finner han kirurgisk
utstyr fra Norge, gaver fra norske sykehus
og privatpraktiserende øyespesialister;
alt fra fakomaskiner, operasjonsmikroskop, autoklaver og en rekke kirurgiske
instrumenter.
– Og selv om lasermaskinene er av eldre
modell er de fullt brukbare etter en overhaling, forsikret Askvik og fortalte at de har
laget en oversikt over nypris på utstyr som
er blitt fraktet til Moldova som nærmer
seg 250 millioner kroner.

Stor forskjell
med liten innsats
Hans aller første pasient var et barn på
et halvt år med grå stær. Det første året
opererte han det ene øye og neste år det

andre. Moren skjønte det var noe galt da
hun ikke fikk øyekontakt med barnet og
var dypt deprimert og fortvilet.
– Den største gleden for meg var å se
morens glede over å få hjelp, fortalte
Askvik og fortsatte:
– Det er mange av opplevelsene jeg har
hatt som øyelege i Moldova som er vanskelig å sette ord på sier – rett og slett fordi
det blir veldig personlig – det gjør noe
med deg.
Og en av de viktigste erfaringene øyelegen
har fått med seg i de drøye ti årene han
har reist til Moldova på ukelange besøk,
er at man kan oppnå veldig mye og gjøre
en stor forskjell med relativt liten medisinsk innsats.

NYHETER/AKTUELT

Lokket med
av barndomsvenn
I foredraget fortalte Askvik om barndomsvenn og optiker Hans Bjørn Bakketeig,
som fikk med seg Askvik nedover til Moldova første gangen. Bakketeig var selv frivillig og med på kjøring av klær, leker og
hjelpemidler til barnehjem i dette fattige
landet. Der hadde han kommet inn på en
blindeskole og som fagperson undret han
seg umiddelbart over at ingen av barna
brukte briller. Dette engasjerte han seg i,
fikk undersøkt barna og konstaterte etter
hvert at ingen av barna var blinde, men
trengte briller! Dermed var prosjektet i
gang.

En mann av få ord
Jan Askvik er en beskjeden mann og
ønsker ikke å overdrive sin egen innsats,
men i over ti år har han reist ned både
en og to ganger i året og jobbet gratis for
å hjelpe synshemmede. Foreløpig er det
vanskelig å si noe om utbredelsen av øyesykdommer i Moldova fordi det ikke finnes
data. Men det man vet er at det er mye
diabetisk retinopati i landet, et problem
Norge slet med for over 40 år siden. Men i
Norge blir nesten ingen diabetikere blinde
lenger, slik de fremdeles gjør i Moldova.
– Det er regelen i Moldova – de blir blinde,
sier Askvik.

Pasienten på bildet er overlege ved medisinsk avdeling på universitetssykehuset
i Chisinau. – Han led av diabetisk retinopati og var meget klar over hva som vil komme
til å skje med synet hans uten laserbehandling, forteller Askvik.

Han introduserte behandlingsformen som
stopper dette for øyelegene.
– Det var en rar følelse å være med på å
introdusere en behandling som redder
synet til mange pasienter, sier Askvik.

Systematisk oppbygging
Avtalespesialisten har tilbrakt mye tid på
å reise rundt og spre kunnskap til landets
øyeleger og han har ikke lagt årene. Nå vil
han jobbe med å bygge opp systematisk
behandling over hele landet blant annet
ved å samarbeide med de to universitetssykehusene i hovedstaden Chişinău. På en
av disse klinikkene kommer i praksis alt av
operasjonsutstyr som er i bruk fra Norge.
Nå har han som mål at de mange oppholdene med intens opplæring og veiledning for å lære opp øyeleger i bruk
av teknisk utstyr skal bære frukter over
tid. For det har uten tvil vært en spesielt hyggelig opplevelse å se så mange
av øyelegene praktisere moderne kirurgisk teknikk – ikke minst på grunn av
Jan Askvik.

Askviks aller første pasient var et seks måneder gammelt barn med grå stær. Moren
skjønte det var noe galt da hun ikke fikk øyekontakt med barnet og var dypt fortvilet.

Screeningprogram
Sammen med lederen for kompetansesenteret Low Vision vil han også prøve å etablere et screeningprogram for diabetikere
i Moldova. Altfor mange blir fremdeles
blinde fordi det ikke er kapasitet og tilstrekkelig utstyr til å utføre forebyggende
laserbehandling, forteller han.

Det har naturligvis kostet Askvik sett
fra et økonomisk ståsted, å reise ned til
Moldova.
– Men opplevelsen av å ha vært en del av
Hjelp Moldova og på den måten ha bidratt
til en positiv utvikling innen øyemedisinen kan ikke måles i penger, avslutter
Jan Askvik.
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Ville ha hverdagsdermatologien

«under huden»
Et bredt spekter av hudlidelser og én supervisjonslege
å forholde seg til i et halvt år,
var viktige årsaker til at
oppholdet i avtalepraksis ble
både faglig interessant
– og hyggelig for Norges første
hud-LIS i avtalepraksis.
Tekst og foto: Lottelise Folge

Som første LIS (lege i spesialisering) i avtalepraksis i hud ble Irene Johnsrud ferdig
med sine seks måneder 1.desember. Nå
skal hun tilbake til Rikshospitalet der hun
hadde lagt mer enn fire års spesialisering
bak seg før hun tok steget ut som LIS i
avtalepraksis.

”

Jeg likte
tanken på ting
man kan se.
Både kroniske og
akutte lidelser
og en variert
pasientgruppe.

Johnsrud har hatt sansen for faget helt
siden turnus.
– Jeg likte tanken på ting man kan se,
forklarer hun, både kroniske og akutte
lidelser og dessuten en svært variert pasientgruppe – begge kjønn og alle aldre.

Alltid noe å l ære
Hun var nysgjerrig på avtalepraksis da hun
bestemte seg for å tilbringe et halvt år på
Lørenskog hos hudspesialist og dr.med.
Cato Mørk. Og hun skjønte fort at hun
kom til å lære mye og få det som de kaller
hverdagsdermatologi mer under huden.
– Og det har blitt en fin blanding av å
praktisere det jeg kan, samtidig som det
har vært svært nyttig med Cato Mørks
supervisjon, sier hun – man får jo alltid
mer med seg fra erfarne spesialister, smiler
hun og forteller at hun har følt seg svært
godt ivaretatt. Hun er også glad for muligheten hun har hatt til å kalle pasienter inn
til kontroll- en god måte å sikre seg at man
har gjort det riktige, sier hun.

Godt å være
- både her og der
Erfaringene hennes fra de siste seks
månedene stemmer godt overens med
slik hun trodde det ville bli: en travel og
variert hverdag – noe enkelt og noe mer
komplisert.
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I. Johnsrud

LIS Irene Johnsrud har sett en del av de samme lidelsene på Rikshospitalet.
– Men i avtalepraksis er det også en variert pasientgruppe og muligheten til å bruke
tid med veileder bedre, sier Johnsrud som er ferdig spesialist til våren.

Og hun har sett en del av de samme lidelsene på Rikshospitalet, men på Lørenskog
er det også en variert pasientgruppe og
muligheten til å bruke tid med veileder
bedre, forteller hun. Det er nesten litt trist
at det er over, sier Johnsrud litt tankefull,
men legger til at det skal bli hyggelig å
komme tilbake til andre interessante pasientgrupper og gode kolleger.

Et godt supplement
til utdannelsen.
Helt uten kontakt med Rikshospitalet
har hun ikke vært . Hver torsdag har det

vært faglig fordypning der hun har brukt
halve dagen til selvstudier og resten på
undervisning. En flott ordning, mener
hun, og forteller at som første hud-LIS
i avtalepraksis har hun fått en del oppmerksomhet fra sykehuskolleger som har
vært nysgjerrige på hvordan det har gått.
Om det noensinne blir avtalepraksis
på henne, er altfor tidlig å si – hun har
mange faglige behov å mette ennå– men
det har rett og slett vært supert å være
LIS avtalepraksis, avslutter en fornøyd
Irene Johnsrud.
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Stor tro på LIS
i avtalepraksis
Ved hudavdelingen på
Rikshospitalet står flere
LIS-kandidater på liste for å
komme ut i avtalepraksis.
Erfaringene med LIS har vært gode, mener
avtalespesialist Cato Mørk ved Akershus
hudlegesenter. Han tok i mot LIS-kandidat
nummer to første desember i praksisen
på Lørenskog. Cato Mørk beskriver erfaringene fra de siste seks månedene som
berikende og hyggelige. Han legger ikke
skjul på at det blir mer arbeid på ham som
hovedveileder.
– Det er klart at LIS tar tid. Jeg har i praksis
sett på tilnærmet alle pasientene Irene
Johnsrud har tatt imot, og vurdert og
diskutert tiltak sammen med henne og
pasienten..
– Denne ordningen er svært god, men det
fordrer at alle parter må ha et sterkt ønske
om å få det til, mener Mørk, som jobber
i praksisen sammen med spesialistene
Petter Gjersvik og Hong Tran.

mer relevant i forhold til det de senere vil
møte som ferdig utdannede spesialister,
mener Mørk og legger til at ved Akershus
hudlegesenter ser de mange pasienter
med annen etnisk bakgrunn og får dermed
erfaring med «black dermatology». –Det
er annerledes og blir viktigere å beherske
i fremtiden, understreker Mørk.

Midlertidig
økonomisk avtale
Etter at Rikshospitalet og Akershus hudlegesenter ble enige om hvordan de skulle

løse LIS-ordningen seg i mellom, er det
ikke nødvendig med noe særlig kontakt.
Johnsrud får sin lønn fra Rikshospitalet,
men når det gjelder den økonomiske
avtalen generelt, opererer de foreløpig
med en midlertidig avtale.
– Vi avventer tilrettelegging fra HELFO før
vi kan få en permanent ordning på plass,
forklarer Mørk.
– Et sterkt ønske om å få det til, raushet
og godvilje er viktige ingredienser når et
prosjekt som dette skal i gang, avslutter
Cato Mørk.

Intense dager
– Selv om det blir noe travlere for meg,
opplever jeg at det fungerer, sier Mørk.
Han trekker også frem at for LIS-ene er
dette en annen måte å jobbe på enn på
sykehus – mer effektivt og mindre byråkratisk, i tillegg til at de får rask og tett
oppfølging og veiledning ved behov.
Sammen med Mørk har Johnsrud vært
bisitter på hans konsultasjoner og assistert
ved operasjoner – og vice versa, det tror
han har vært spesielt nyttig. Pasientene og
problemstillingene i spesialistpraksis er

”

Om LIS i
avtalepraksis:
Det fordrer at
alle parter må ha
et sterkt ønske om
å få det til.

			

C. Mørk

Hudspesialist og dr. med. Cato Mørk mener at det er fordel at LIS-kandidaten kommer
i avtalepraksis mot slutten av sin spesialisering.Her sammen med sin første LIS Irene
Johnsrud.
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Høstmøte i Øyelegeforeningen

Et møte i frivillighetens o

Både frivillighet og forskning preget årets høstmøte «Øyeleger uten grenser», Jan Askvik Mottok 200000 i stipend for prosjektet «The Bergen
Angle Closure Study» fra Galukomforskningsstiftelsen. I denne studien vil Askvik som er prosjektansvarlig, dokumentere forekomsten av
vinkelblokk og vinkelblokkglaukom (grønn stær) blant personer over 40 år. Rekruttering skal skje via Folkeregisteret. Det betyr at det vil bli
søkt etter personer som i utgangspunktet er friske. Deltakelse innebærer en omfattende øyemedisinsk undersøkelse. 4 000 personer vil bli
inkludert i studien. Det var leder i Øyelegeforeningen Bente Haughom som overrakte stipendet.

Panagiotis Salvanos kunne dra hjem med to stipender – det ene fra Otto Johansens minnefond
på kr 6500, i tillegg til et stipend på 15000 fra Norsk Oftalmologisk forskingsfond til forskning
på «Fundus autofluorscens i diagnostisering og oppfølging av intraokulære svulster».
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Erlend Christoffer Sommer Landsend fikk
stipend fra Hjalmar Schiøtz minnefond på
20000 kroner til «An in depht study of dry
eye disease and morphological features in
a norwegian cohort of congential anirdia».
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og forskningens tegn

Jon Klokk-Slettedal mottok «Minnesota
reisestipend» på 10 000 kroner.

Maja Erke mottok stipend på 15000,- kroner til «Age-related macular degeneration; incidence,
progression and predictors for disease 2007-2016».

Geir Bertelsen og Tine von Hanno. Bertelsen holdt innlegg der han blant annet fortalte om bakgrunnen for «Tromsø Eye Study». I 1974 fikk man den første befolkningsundersøkelsen i Tromsø.
Undersøkelsen hadde hovedvekt på hjerte/karsykdom. med over 40 000 deltagere . Den har blitt
gjentatt jevnlig helt frem til nå og i 2007/8 kom øyet med for første gang. «Diabetes retinopati,
Glaukom, AMD, Visusrefraksjon og Retinale kar analyser og relasjon til systemisk sykdom» er blant
forskningsprosjektene i Tromsø Eye Study.

Tor Paasche Utheim fikk stipend for å
jobbe med spørsmålet, «Behandling av
limbal stamcellesvikt – hva er mulig»?
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Etterlot seg 26 millioner til forskning:

Fikk 5 millioner

til forsking på øyesykdommer
Doktorgradsstipendiat
Josephine Prener Holtan får
2 millioner kroner over to år og
lege og dr.med. Cecilie Bredrup
har fått tildelt 3 millioner kroner
over 3 år fra avdøde Dr. Jon S.
Larsens stiftelse. Nye søknader
vil bli vurdert i mai 2016.
Josephine Prener Holtan ved øyeavdelingen på Oslo Universitetssykehus søkte om penger til forskning på
Arvelige netthinnesykdommer i den
norske befolkningen og lege og dr.med.
Cecilie Bredrup ved øyeavdelingen på
Haukeland Universitetssykehus for
forskning på Identifikasjon av sykdomsfremkallende genforandringer og hvordan
genfeilen gir sykdom.
– Begge prosjektene ble vurdert som svært
gode, sier advokat Dag Christian Vinghøg.
Han var Jon Sigfrid Larsens advokat og
sammen med styret i stiftelsen, som blant

Jon Sigfrid Larsen døde 78 år gammel.

andre består av to øyeleger, skal han sørge
for en forsvarlig forvaltning av øyelegens
formue.

Gode posjekter
På styremøtet i desember ble Josephine
Prener Holtan og Cecilie Bredrup plukket
ut blant18 søkere. I følge styret var det av
betydning for tildelingene at prosjektene
samlet sett ga gode muligheter for samarbeid mellom to fagmiljøer, som i sin tur
kan være med på å danne grunnlaget for
et fremtidig nasjonalt register. Frem til
årets utdeling har det vært to utdelinger
av midler, den ene til Therese von Hanno
på 1,7 millioner og den andre til Sykehuset
i Vestfold, som fikk 870 000 til et netthinnekamera (RetCam).

Takket være Jon Larsens stiftelse har fire
forskere fått et solid tilskudd til sin forskning.

42

– Et kamera er vel
strengt tatt ikke forskning?
– Bakgrunnen for at styret innvilget disse
pengene var at vi ønsket å bidra til noe
som var knyttet til det sykehuset der Jon
Larsen både hadde jobbet og senere sam-

arbeidet med. Dessuten vil det komme
forskning rundt ”shaken baby” et område
som faller godt innunder det Jon Larsen
var opptatt av, sier advokat Vinghøg .

Beskjeden og bestemt
Før Larsen døde i desember 2012, hadde
han lange samtaler med advokaten sin om
hvordan formuen skulle forvaltes.
– Jon Larsen var en beskjeden mann og
en dyktig lege som brente for faget sitt og
han var ikke opptatt av et ettermæle, sier
advokat Vinghøg.
Et av spørsmålene som har versert er hvorvidt Jon Larsen etterlot seg en detaljert
beskrivelse av hvordan han vil at midlene
etter ham skal bestyres. – Det gjorde han
ikke, sier Vinghøg– bortsett fra at det skulle
være en stiftelse og at pengene skulle gå
til øyeforskning .

Uten evighetsperspektiv
– Styret har en oppgave i å tolke hva som
er hans vilje og det har vi gjort, mener
Vinghøg. I styret sitter det folk som kjen-
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”

Jon Larsen var en
beskjeden mann og
en dyktig lege og ikke
opptatt av et ettermæle.

			

DC Vinghøg

ner til Larsens virke over mange år – både
hjemme og i utlandet, ifølge Vinghøg.
Larsen ønsket ikke et evigvarende forskingsfond, men mer en Jostein Gaarder
modell, der man deler ut penger over et
visst antall år. Derfor har styret satt en
grense på 10 år.
– Blant annet fordi vi har vurdert at om ti
år er de som kan huske Jon Larsen, eller
har hatt en tilknytning til ham, ikke lenger
aktive, og derfor skal det gjøres nå, sier
Vinghøg.

Vil informere
I vår var et av styremedlemmene, øyelege
Hans Petter Brinck på øyelegenes vårmøte
i Bergen og informerte om stiftelsen. Og
akkurat nå pågår det arbeid med en egen
nettside med all informasjon om stiftelsen
og søkeprosessen. Stiftelsen planlegger
også å arrangere tilstelninger rundt tildeling av stipendene. Advokat Vinghøg
understreker at kostnadene til drift av
stiftelsen over disse årene har vært og vil
være, det han beskriver som helt ubetydelige.
– Vi spiser ingen av ting av hovedstolen
– og vi bruker knapt nok noe av rentene
– det vil si at i forhold til utdelte midler vil
det være ufattelig lite som går til administrasjon. Helt i Jon Larsens ånd, avslutter
advokat Vinghøg.

Cecilie Bredrup på Haukeland fikk
3 millioner kroner til sin forskning.

Therese von Hanno har fått
2 millioner kroner til forskning.
Nøkkelord: Tromsø Eye study
Øyelege og forsker Therese
von Hanno er naturligvis svært
glad for pengene hun har
mottatt både fra Jon Larsens
stiftelse og NOF. Pengene går
til datainnsamling i Tromsø
Eye Study .
Studien startet i vår og avsluttes høsten
2016. Pengene blir brukt til utstyr og
teknikere som gjennomfører målinger
og billedtagninger som ledd i Tromsøundersøkelsen 7.
– Det legges opp til at utbetalingene
skjer over to år, forteller forskeren som
jobber 50 % klinisk på sykehuset i Bodø.
Datainnsamlingen i Tromsø Eye Study
2 er helt avgjørende for den videre
forskningen i Tromsø Eye Study, understreker von Hanno. Oppfølgingsstudien
vil gi prospektive data som egner seg
til å forske på årsaks-sammenhenger
ved for eksempel diabetiske øyebunnsforandringer, aldersforandringer på
skarpsynet og endringer i netthinnetykkelse. Datainnsamlingen er en
forutsetning for den videre planlagte
forskningsaktiviteten i vår forskningsgruppe ved UiT Norges arktiske universitet, og vil danne grunnlag for
flere planlagte postdoktor-prosjekter
og ph.d.-prosjekter, skriver von Hanno
i en epost til Legekunsten.

Stor forskningsaktivitet
Glaukomforskningsstiftelsen (NOF),
innvilget 300.000 kr til en oppfølgingsstudie utgående fra Tromsø Eye Study
2, forteller von Hanno. Pengene skal
gå til tekniker som skal bistå med billedtagning, synsfeltundersøkelser og
andre øyemålinger for personer som
skal inngå i det planlagte Glaukomprosjektet. Oppfølgingsstudien anslås
å inkludere 1000-1500 personer og vil
også bruke data fra den øvrige Tromsø
Eye Studien/Tromsøundersøkelsen.
Therese von Hanno forteller at de har
innvilget 2 postdoktor-prosjekter som
i stor grad vil baseres på disse dataene. Det er Geir Bertelsen, MD, ph.d.
- Diabetisk retinopati – der lønn og drift
er finansiert av Helse Nord og Therese
von Hanno, MD, ph.d., – Netthinnens

Therese von Hanno fikk 300000 fra
NOF og Glaukomstiftelsen, og var den
første som mottok penger (1,7 mill.) fra
Jon Larsen stiftelse.

sirkulasjon og tykkelse, der lønn og drift
også er finansiert av Helse Nord. I følge
von Hanno har de inne en søknad til
Helse Nord om lønns- og driftsmidler
for å finansiere et ph.d.-prosjekt med
tema Glaukom.
– Det er data og rom for mange flere
prosjekter utover dette, og vi planlegger fortløpende for det, forteller
von Hanno.

Alle data fra
Tromsø Eye Study
Selv jobber hun i stor grad med
netthinnens struktur (OCT), med
normaldata basert på kjønn/alder/
refraksjon, og etter hvert i relasjon til
systemsykdom, blant annet kognitiv
funksjon samt netthinnekar, noe hun
jobbet mye med i sitt Ph.D-prosjekt.
Hennes postdoktorprosjekt er i sin
helhet knyttet til data fra Tromsø Eye
Study, men von Hanno regner med
at hun kommer til å jobbe med noen
andre prosjekter også. Hun håper også
at det vil komme flere ph.d. prosjekter
hun og kollega Geir Bertelsen kan veilede utgående fra Tromsø Eye Study.
Hennes lønn er finansiert av Helse
Nord med 50 % over 6 år.
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Når de beste
ikke makter mer
Det var dagen før dagen i Antigua Barbuda, nærmere bestemt 5. oktober. Anledningen var en workshop
i forskningsetikk med deltagere fra de fleste øystatene i Karibien. Dagen etter skulle jeg forelese om
menneskelig sårbarhet og forskningsetikk. Da tikket det inn en sms fra min lillebror.
Av Jan Helge Solbakk, professor i medisinsk etikk, UiO

‘Kan du ringe. Nå’. Jeg fryktet det verste og
kort etter ble frykten bekreftet. Min beste
venn siden barndommen hadde gått ut av
tiden. Den høyt respekterte anestesilegen
og tusenkunstneren maktet ikke lenger den
indre tvekampen som hadde matret han i
nærmere to år. Jeg bærer fortsatt med meg
hans siste sms, sendt to dager i forveien:
«Jeg håper dere får det fint der. Det må
nok skje en eller annen endring for min
del… Føler at jeg holder på å miste grepet
nå…Uansett må jeg prøve litt til før jeg
gir opp. Men jeg har så mye sorg og angst
inni meg som jeg må prøve å få en slags
kontroll på. Depresjonen kjennes til tider
fryktelig smertefull, selvforakten likeså.
Jeg har ingen peiling innimellom, andre
øyeblikk kan jeg føle en viss kontroll. Vi får
holde kontakten. Litt kaotisk dette, som
du skjønner».

Bare mennesker kan…
En artikkel publisert i Financial Times
for noen år siden omhandler forskjellen
mellom mennesker og høyerestående dyr.
«Bare mennesker kan lyve», skriver sosialantropologen, og fortsetter: «Bare mennesker kan le». Jeg henviser ofte til denne
artikkelen når jeg underviser i forskningsetikk. Men da jeg dagen etter min venns
suicid skulle forelese om menneskets sårbarhet ble løgn og latter bare som statister
å regne i forhold til det rystende tilleggs
faktum jeg følte måtte nevnes: Bare mennesker kan ta sitt eget liv.

Kontakt med familien
20 dager senere, nærmere bestemt søndag 25 oktober, satt jeg hjemme i Oslo og
forberedte meg til det såkalte ‘overlevelseskurset’ fakultetet hvert semester kjører for
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avgangsstudentene på medisin. Da dukket
det opp en melding fra skype-kontoen om
at i dag hadde min venn bursdag. Påminnelsen bragte meg 13 år tilbake i tiden.
Da mistet min venn nesten en pasient på
grunn av en alvorlig feil han hadde begått.
Han skulle sette inn et sentralt venekateter
på pasienten, et inngrep han hadde utført
tusenvis av ganger i løpet av sin yrkeskarriere. Men denne dagen skjedde det
som ikke skal skje: Kateteret havnet i arteria subclavia i stedet for i vena subclavia.
Da pasientens tilstand få minutter senere
forverret seg kraftig skjønte han hva som
hadde skjedd, og alarmerte straks sine kolleger. Pasienten overlevde, dog med et lite
sequele i høyre hånd. Han tok umiddelbart
kontakt med pasientens ektemann, og fortalte og beklaget på det sterkeste feilen
han hadde begått. Bakgrunnen var at han
i flere døgn hadde måttet gå ekstravakter
på sykehuset på grunn av sykdom blant
sine kolleger, og så skjedde det som ikke
skal skje.

Når Helsetilsynet ikke varsler
Denne etterhendelsen ble for vanskelig å
takle. Legen som hadde feilet ble sykmeldt,
og det skulle ta nesten to år før han igjen
maktet å komme tilbake til sykehuset. Det
er ofte slik at det er ETTER at en uheldig
hendelse har oppstått at den største feilen
begås. Ofte ved at den ‘uheldige’ forsøker å
slette sine spor eller at institusjonen ikke
tar tak i saken.
I dette tilfellet var det imidlertid verken
legen eller institusjonen som hadde sviktet.
Tvert i mot var det Helsetilsynets postrutiner som gjorde utslaget. Min venn ble aldri
den samme etter dette. Det er grunn til å
tro at Statens helsetilsyn har noe å lære
av domstolene hva angår forsvarlige prosedyrer for forkynnelse av sine ‘advarsler’.

En ivrig journalist
Ektemannens reaksjon på beklagelsen kom
ganske så uventet. For i stedet for å reagere
med kjeft og kritikk troppet pasientens
ektemann opp på legens kontor med blomster og vin som takk for den åpenhjertige
beklagelsen. Slik så denne hendelsen ut
til å få en lykkelig utgang. Men noen uker
senere ble min venn oppringt av en journalist som ba han kommentere Statens
helsetilsyns reaksjon på hendelsen. Brevet
med den skriftlige advarselen hadde ennå
ikke nådd fram til han, men journalisten
hadde funnet fram til brevet i Tilsynets
postjournal.

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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Julegynekologi
på Fiji
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.

Arbeidstillatelse?
Mannen i skjørt vinket meg til side. Jeg
hadde akkurat passert immigrasjonskontrollen på Nadi Airport, hovedflyplassen
på Fiji, og var på vei for å hente bagasjen. Skjørtmannen, med tittelen Senior
Immigration Officer, ville vite om jeg var
lege, noe jeg ikke kunne benekte, eftersom yrkestittelen: ”Medical Doctor” var
oppført i passet. Om jeg skulle arbeide
på Fiji? Nei, mitt planlagte fire måneders
opphold i øyriket, var ment som ferie.
Han ba meg ta en titt i passet, for å forvisse seg om at jeg i fått med meg stempelets nederste linje: ”Not authorised to
engage in any business or employment”.
Jeg hadde ikke lagt merke til denne småskriftede passus. Men jeg skulle altså ikke
jobbe, bare bruke min overlegepermisjon
til å besøke et lokalt sykehus i Stillehavet.
Valget av Fiji var ikke tilfeldig. Jeg hadde
ved flere anledninger arbeidet som lege i
New Zealand og Australia, og hadde begge
steder truffet fijianske kolleger. En av dem
hadde foreslått at jeg burde ta en titt på
den medisinske hverdag i hans hjemland,
The Fiji Islands.

(U)ventet
I henhold til avtale med sykehusdirektøren
på Lautoka Hospital, skulle jeg bli møtt
på flyplassen av en kollega. På grunn av
forsinkelsen i immigrasjons- og passkontroll, var jeg blant de siste som kom ut i
den nu svært folketomme ankomsthallen.
Ingen møtekomité å se. Efter lengre tids
venting, gav jeg opp møtehåpet og begynt
å se meg om efter en drosje, da en mann,
også han i skjørt, dukket opp. Han mumlet
Stanleyisk: ”Dr. Berle I presume?”, noe
jeg Livingstonsk kunne bekrefte. Fåmælt

Overstrømmende og full av entusiasme ønsket avdelingssjefen meg velkommen til Lautoka
Hospital, Fijis nest største sykehus.

stuet han bagasje og meg inn i et ”Rent
a Wreck” og suste lysfattig og speedometersprengende av gårde på bekmørk
vei, mot sykehuset i Lautoka, Fijis nest
største by. Tempoet ble tidvis sakket av
det jeg trodde var fartsdempere, men
som mannen bak rattet kunne meddele,
skyldtes kryssende kuer og påkjørte høns,
øyrikets gatelangsrekende fauna. Efter
vel en times nattrally, svingte bilen opp
foran en rampe merket: ”Emergencies”.
Plattingen var befolket av skjørtemenn,
hvorav en resolutt slengte min bagasje opp
på en blodtilsølt båre og forsvant gjennom
mørke korridorer. Det ble antydet at jeg
skulle følge båreekspressen, men da jeg
innhentet trallen, var mannen forvunnet
og jeg stod alene i foran en halvåpen dør,
merket ”Senior Nurse”. En oppredd seng
indikerte mulighet for nattlogi. Det ble
et par timer i koma, før nattens sjåfør,
reservelegen på gynekologisk avdeling,
stod i døren. Han bad meg bli med for å
hilse på sjefen.

10 år uten ferie
Omtrent 60 % av Fijis befolkning er fijianere, omtrent 40 % av indisk opphav;
avdelingssjefen tilhørte sistnevnte gruppe.
Overstrømmende og full av entusiasme

ønsket han meg velkommen til Lautoka
Hospital, Fijis nest største sykehus . Tross
smil og vennlig tone, virket han litt kort
og lettere oppspilt. Han så ut som om han
var på farten, en antagelse som skulle vise
seg å medføre riktighet. Han var på vei
til sitt fedrene opphavsland, India, med
familie, men uten et kobbel av hunder som
svinset rundt ham. Jeg måtte unnskylde.
Han ikke hadde hatt en skikkelig ferie på
10 år. Tonefallet var brydd; ordstrømmens
tempo saknet: Om jeg kunne overta hans
stilling som avdelingssjef for noen måneder? Jeg kunne vederlagsfritt låne både bil
og hus, sistnevnte med hunder på kjøpet?
Haken slapp! Et målløsthetens øyeblikk
inntraff. Skulle jeg ikke være besøkende
observatør? Hadde jeg ikke skrevet under
på at jeg ikke skulle arbeide? Dessuten
var jeg allergisk mot hunder. Min ferieklare kolleger var ikke helt uforberedt
på mine allehånde innvendinger og presenterte sin plan B mot min plan A. Visa
og arbeidstillatelse var viselig ikke noe
problem, han hadde tross alt forløst immigrasjonsinspektørens tre barn. Sekretæren
skulle ordne med hundehårsfritt husvære.
Hundene kunne hans bror ta seg av, bare
jeg ville ta meg av avdelingen ? Plan B
vant. Kone og barn var allerede på plass
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mine første poliklinikkdager hadde jeg
raskt fylt opp ukens laparoskopiprogram,
noe som ikke var gått upåaktet hen. Den
indiske sykepleiersken dro meg diskret til
side og hvisket noe om at jeg hadde satt
opp svært mange diagnostiske laparoskopier. Jeg burde revurdere indikasjonene.
Det forholder seg nemlig slik: ”Indian lady
with pain, no problem, Fijian lady with
pain, big problem”. Det var noe der, en klar
skjevfordeling på smertefronten. Smertepåvirkede fijianske kvinner var døden nær
syke, de indiske hoppet i taket ved minste
palpasjonsforsøk.

I have a bleech
– Jeg skulle ikke bare ha ansvar for Lautoka by, men for hele nordre del av Fiji, med tilhørende
øyer, den nordligste over to timers flyreise fra Nadi.

i drosjen. ”Good Luck” ropte den førstegangsferierende, og hoppet inn i bilen
han også. Overlegefamilien suste avsted
mot flyplassen. Jeg stod igjen som Visiting Consultant, sjef for Department of
Gynaecology and Obstetrics ved Lautoka
Hospital, på Viti Levu, Fijis største øy, med
overordnet ansvar, ikke bare for Lautoka
by, men for hele nordre del av Fiji, med
tilhørende øyer, den nordligste over to
timers flyreise fra Nadi Men før jeg gikk løs
på en klinisk hverdag i Stillehavet måtte
jeg skaffe meg et skjørt.

Visiting Consultant
Avdelingens stab bestod, i tillegg til den
nye avdelingsoverlegen fra ultima Thule,
av sjåføren, alias reservelegen, to assistentleger, to kandidater og to studenter.
Dette teamet var ansvarlig for en fødeavdeling med 3500 fødsler per år, med en
patologi som kunne gjøre enhver utdannelsesinstitusjon misunnelig. I tillegg en
operasjonsavdeling, med svært hektisk
aktivitet. Fiji hadde, historisk sett, over
lengre tid forsøkt å bli Britisk koloni, men
hadde gjort seg imperialt uspiselig. Det
de hadde tapt på kolonisiden, hadde de
imidlertid tatt igjen på tradisjonssiden.
Engelsk er landets offisielle sprog, overordnet Fjiansk og Hindi, og Fijis sosiale
profil og landets sykehusvesen, er strekt
influert av britisk tradisjon. Struktur og
arbeidsrutiner, er utformet i henhold til
The Royal College of Obstetricians and
Gynaecologists. Stillehavets britiskinspirerte sykehusmodell fungerte prikkfritt.
Spesielt imponerende var avviklingen av
ukens omfangsrike operasjonsprogram,
et samarbeidsprosjekt mellom gynekolog,
anestesi og sykepleierstab, med et ufravikelig prinsipp: det vedtatte operasjonspro-
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gram skulle gjennomføres. Ingen strykninger. Ingen flukt fra operasjonsbordet
for å amme syk bestemor i barnehaven.

Underlivlige smerter
Ikke før var poliklinikkens dører åpnet, før
pasientene strømmet inn og raskt besatt
benkene i venterommet. Det var pasienter
fra nær og til dels fjern, hvorav mange
hadde spart for å betale bussbilletten til
og fra sykehuset. Ikke alle var like flytende
i øyrikets offisielle sprog, engelsk, men
sprogvansker ble løst ved at poliklinikken
var bemannet med indiske og fijianske
sykepleiersker. Patologien var legio, hele
gynekologien, ”die gesamte Frauenheilkunde” så og si. Monstrøse myomer, langtkommen cancer og allehånde fødselspatologi . Dessuten vondt, mye vondt. Det
ble klemt her og der. Den gynekologiske
undersøkelse foregikk med pasient på flat
benk, i Sims lateral posisjon. For pasienten
behagelig, for undersøkeren en rask lumbagelig ferd mot rygginvaliditet. Smertene
var av mangslungen karakter, og i løpet av

35 grader. Voldsomt uvær, regnstorm, en
vegg av regn, tropisk regntid, det nærmet seg jul. En telefon, en kollega ansvarlig for en provinsfødestue 35 km unna
(Fig 5), hadde et problem. Stemmen på
telefonen var dr. Lang, opprinnelige fra
Kina, vakthavende på en fødestue 30-40
km unna. Han var nervøs i stemmen. På
avdelingen lå en pasient i fødsel, og fosterets leie var: ”bleech”! Bleech? Ja, en
førstegangsfødende med ”bleech”. Det
orientalske R problem? Mente han ”breech”(seteleie)? Jo det stemte, det forelå:
”bleech plesentation”. Han fortalte han
at han aldri hadde tatt imot sete, om
jeg kunne hjelpe. Mitt forslag om en
telefonisk briefing og gjennomgang av
seteprosedyrer, ble blankt avvist. Enten
måtte pasienten fraktes til Lautoka, eller
vi måtte sende et fødselsteam til provinsfødestuen. Å sende pasienten til oss var
ingen god løsning. Jeg måtte selv komme
bleechdamen til unnsetning. Det dreide
seg riktignok bare om strekning på 35 km,
men maksimal fart på den ikke asfalterte
veien var høyst 30 km i timen, da ikke
medregnet tap av tid på grunn av høljende
regn, kryssende høns og veifarende kuer.
Helikopter kunne vært et alternativ, men
ikke i dette troperegnet; det var så godt

Dette teamet var ansvarlig for en fødeavdeling med 3500 fødsler per år, med en patologi
som kunne gjøre enhver utdannelsesinstitusjon misunnelig. I tillegg en operasjonsavdeling,
med svært hektisk aktivitet.
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som null sikt. Ambulansesjåføren og jeg,
for anledningen utstyrt med fødselstang
på baklommen, la derfor i vei. Efter sølesprutende ferd på oversvømmet grusvei,
ble vi møtt av redselsslagen kollega. En
indisk jordmor trykket om kapp med en
uanestesert fødende, og det omtalte setet
kom frem ved hver ri. Jeg bad min kinesiske kollega følge godt med. Han skulle
være vitne til vaginal, operativ forløsning
av seteleie! Først vente; på nedre rand av
fremre scapula. Så Løvsets manøver for
armforløsning. Hodet ”satt” – derfor tang
på sistkommende hode. Perfekt! Apgar
10. Lykkelig mor, imponert jordmor. Men
den kinesiske applaus uteble – dr. Lang
var borte. Han stod aspeløvlig skjelvende,
på gangen. ”Vely, vely scaly” – en frykt- og
fluktinngytende forestilling. Men du skulle
jo lære av dette slik at du kan forløse sete
neste gang!? Men dr. Lang syntes det var
helt unødvendig. ”I shall call you next
time too”.

No pain, big problem
Om pasienten hadde smerter? Nei hun
hadde ikke det, men hemoglobin var 4
og gravitest var positiv. Det var telefon fra
Rotuma, en av Fijis utpostøyer, nesten 2.5
timers flytur fra Nadi. Den lokale sykepleierske, det var ingen lege på øyen, mente
pasienten kunne ha svangerskap utenfor
livmoren, en utfordring som avstedkom
Stillehavslogistikk. Det var ingen fly på
denne øde øyidyll. Å sende et fly for å
hente pasienten til Lautoka, ville være en
tidssløsende operasjon. Raskeste løsning
var å sende av gårde et operasjonsteam,
vel vitende om at øyen også manglet operasjonsstue. Oversøster, the Matron, viste
råd. I en fart ble et lite, flytilpasset feltsykehus gjort i stand. Sammen med anestesi,
assistentlege og operasjonssykepleier, bar
det så avsted over Stillehavet . Ventende
jeep på Rotumas flystripe. Med blålys og
tuting av gårde til sykestuen i øyeblikkelig
hjelpsfart .
Pasienten lå klar på ”operasjonsbordet”,
en slitt feltseng, en skrivebordslampe
tjente som operasjonslys. Teamet var raskt
i gang. Anestesilege foretrakk spinal, ikke
optimal og ikke blodtrykksfremmende,
men det var det vi fikk. Det flommet ved
åpning av abdomen. ”Sug”!? Manglet, som
så meget annet. Det ble klut, på klut, på
klut før vi kom frem til den positive gravitest, et 4 måneders gammel foster. Mor
overlevde den spinalinduserte laparotomi og nyheten om operasjonsmirakelet
spredte seg raskt til landsbyen. Som takk
for hjelpen vanket det en levende kylling,
en gave fra pasientens mor.

Welcome back
Ferien på det indiske subkontinent hadde
gjort min indiske kollega svært godt, og
han hadde fått smaken på noen måneders
fri fra en travel, klinisk hverdag. Om jeg
ikke hadde lyst til å komme tilbake neste

år? Dermed ble det som i utgangspunktet
var tenkt som fire måneders overlegepermisjon i Stillehavet starten på et 6 -årig
eventyr, muliggjort ved regelmessige permisjoner, (som oftest) velvillig innvilget av
min norske arbeidsgiver.

Patologien var legio, hele gynekologien, ”die gesamte Frauenheilkunde” så og si.
Monstrøse myomer, langtkommen cancer og allehånde fødselspatologi.
Det var 35 grader. Voldsomt
uvær, regnstorm, en vegg
av regn, tropisk regntid, det
nærmet seg jul. En telefon,
en kollega ansvarlig for en
provinsfødestue 35 km
unna hadde et problem.
Stemmen på telefonen var
dr. Lang, opprinnelige fra
Kina, vakthavende på en
fødestue 30-40 km unna.
Han var nervøs i stemmen.
Oversøster, the Matron,
visste råd. I en fart ble
et lite, flytilpasset
feltsykehus gjort i stand.
Sammen med
anestesi, assistentlege
og operasjonssykepleier,
bar det så avsted over
Stillehavet.

Om jeg ikke hadde lyst til
å komme tilbake neste
år? Dermed ble det som
i utgangspunktet var
tenkt som fire måneders
overlegepermisjon i Stillehavet starten på et 6 -årig
eventyr, muliggjort ved
regelmessige permisjoner, (som oftest) velvillig
innvilget av min norske
arbeidsgiver.
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SPESIALISTPRAKSIS
ANESTESIOLOGER

Smerte-medisinsk Institutt AS (SMI)
(Avtalehjemlet multidisiplinær
smerteklinikk)
Sørkedalsveien 10D, 0369 Oslo
T: 23 33 42 50 F: 22 69 85 01
resepsjon@smi. nhn.no

BARNELEGER

Håvard Skjærvik
Spesialist i barnesykdommer
Arendal spesialistsenter
P. B. 1915 Stoa, 4858 Arendal
T: 37 07 39 00 F: 37 07 39 01
www. arendalspesialistsenter.no
Barnelege Torgeir Haugen
Storgt. 60, Postboks 197,
3672 Notodden
T: 35 02 73 30 F: 35 02 73 31
Oslo Barne- og Lungelegesenter
Vibeke Fossum, Terje Sandnes,
Lauritz Stoltenberg og
Leiv Myhr (lungelege)
Økernveien 99, 0579 Oslo
T: 23 40 41 10 F: 23 40 41 11
Barnelege Torgeir Haugen
Storgt. 60, 3674 Notodden
T: 35 02 73 30 F: 35 02 73 31

GYNEKOLOGER

Dr. Merete Blakstads
gynekologiske klinikk
Legene Merete Blakstad
og Heidi Høgdahl
Majorstuhuset,
Kirkevn. 64A 0364 Oslo
T: 22 60 25 60 F: 22 46 87 72
Smestadgynekologene
Dr. Andresen, dr. Hallquist,
dr. Nygaard, dr. Mortensen
dr. Ødegaard
Oscarsgt 20, 6 etg., 0352 Oslo
T: 23 33 18 00 F: 23 33 18 01
Sandvika Spesialistsenter
Runa Aabø og Oskar J. Skår
Rådmann Halmrastsvei 18
P. B. 107, 1301 Sandvika
T: 67575859F: 67575858
post@sandspes.no
www. sandspes.no

HUDLEGER

Hudlege Malte Hübner
DTH Derma
Dronningens gate 17
1530 Moss
T: 69 10 90 99
info@derma.nhn.no

Dr. Funks Hudklinikk as
Prinsensgate 9, 1530 Moss
T: 69 20 98 00 F: 69 20 98 01
dr. funk@online.no

KARDIOLOGER

Magnus Heldal
Avtalespesialist, kardiologi
Gardermoen Hjertesenter
Skogveien 2, 2053 Jessheim
T:63 99 64 00
post@gardermoenhjerte.nhn.no

KJEVEKIRURGER

Bjørn Hansen
Storgt. 33, 3126 Tønsberg
T: 33312236 F: 33316139
bjhan3@online.no

NEVROLOGER

Sandvika Nevrosenter
Privatnevrologer med kort ventetid
Doppler halskar, EMG/nevrografi
Sandvika Storsenter
Sandviksveien 178 5 etg.,
1337 Sandvika
T: 67 52 20 80
www.sandvikanevrosenter.no

ØRE-NESE-HALS

Agro Øre-Nese-Hals
Klinikk ISO-sertifisert
Sverre Dølvik
Bankveien 1, 1383 Asker
T: 66 75 21 21 F: 66 75 21 20
www. agro-online.no
EasyMed data
Kåre Lund-Iversen
Pilestredet Park 31, 0176 Oslo.
T: 22201622 F: 22360648
Klinikk for allergi og
luftveissykdommer
ØNH-, lunge og barneleger
Sognsveien 75 F, 0855 Oslo
T: 22 02 68 10 F: 22 02 68 11
www. allergi-lungesykdommer.com
Mads H.S. Moxness
ØNH-spesialist,
Aleris sykehus, Trondheim
T: 73 87 20 00
Ski Øre-Nese-Hals
Tor Stenrud
Åsenv. 1, 1400 Ski
T: 64856120, F: 64856121
Oslo Øre-Nese-Hals
Oscar Løvdal, Torleiv Stien
og Fridtjof Walseth
Majorstuhuset
Valkyrigt. 8, 0366 Oslo
T: 22 93 04 50 F: 22 93 04 51
www. oslo-onh.no
post@oslo-onh.no

ØYELEGER

Argus Øyeklinikk
Øyelege Willy Pettersen
Akersgaten 35, 0158 Oslo
T: 22005950 F: 22005951
info@argus-syn.no
www. argus-syn.no
Bergen Øyelegesenter AS/ Optera AS
bergenoyelegesenter.no / optera.no
Ansv.lege Vibeke Birkeland
Nedre Ole Bulls plass 3, 5012 Bergen
T: 55210500 F: 55210501
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 en e-post til: lottelisefolge@gmail.com

