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I flere år har legeforeningens lokalavdelinger, Nordland, Troms og Finnmark legeforening 
samarbeidet om Doktor i Nord. Dette har vært fruktbart, men samarbeidet opphører likevel 
fra årsskiftet. Den direkte årsak er at man ikke har kommet frem til enighet om størrelse 
og fordeling av omkostninger. Produksjons- og distribusjonskostnadene har vært av samme 
størrelsesorden som reklameinntektene. Redaksjonelle kostnader har i hovedsak vært  
dekket av fylkesavdelingene som henter sine inntekter fra medlemskontingent. Samarbeidet 
har vært utfordrende blant annet på bakgrunn av et ønske om drift av lokalavdelingene i 
økonomisk balanse. Helse Nord meddelte i desember at de ønsket å delta i samarbeidet 
rundt Doktor i Nord med egne informasjonssider og økonomisk bidrag til drift, men man 
lyktes likevel ikke i å komme frem til en samarbeidsavtale som måtte omfatte kostnads-
fordeling så vel som redaksjonell linje.

I et videre perspektiv kan man spørre om dette er symptomatisk for papir som informasjons-
bærer. Når profesjonelle mediehus må nedbemanne pga. en endret medieverden, er det 
nok grunn til å se for seg at andre informasjonskanaler kan være mer hensiktsmessige. Vi 
merker oss at legeforeningens tidsskrift i disse dager tilbys på en ny plattform, for iPad. 
Legeforeningens og lokalavdelingenes nettsider er fornyet.  

Produksjon og distribusjon på papir har en åpenbar kostnad. Heller ikke den journalistiske, 
redaksjonelle eller faglige virksomheten vil være uten vesentlig kostnad.  Informasjons-
formidling i elektronisk medium er også arbeid og arbeidet har sin pris, dugnadsånd er en 
flyktig substans. Det er klare fordeler ved en endring av distribusjonsmedium. Elektroniske 
medier rommer bedre muligheter for dialog og debatt der periodiske utgivelser, trykke- og 
distribusjonstid hemmer debatten i et papirbasert tidsskrift.

Doktor i Nord har vært samlende for leger i Nord-Norge, på tvers av grensene mellom 
fagdisipliner, arbeidssted og fylker. Det har vært rom for mindre pretensiøse innlegg enn 
hva rene fagtidsskrift legger opp til. Vi har til tider invitert til og i noen grad oppnådd 
diskusjon om lokale forhold.  

Potensialet for dialog og hurtig informasjonsspredning er verdifullt og bør motivere for et 
webbasert forum, men det vil være utfordrende å oppnå en stabil leserkrets. Hvor mange 
har lagt legeforeningens og lokalavdelingenes nettsider inn som favoritter i nettleseren? 
Det kan øke leserkretsen dersom legene vet at de finner relevant informasjon på nettstedet.  
Eksempler kan være informasjon om lokale møter og kurs, men også dialog rundt retnings-
linjer for samarbeid. Muligheten for å utvikle prosedyrer og samarbeidsrutiner i dialog og 
ikke som monolog fra en part er en interessant agenda.

nye fora og nye medier gir muligheter for dialog og kan derfor gi innhold til moteordet  
samhandling. I så fall kan en overgang fra papirbasert informering til elektronisk  
informasjonsutveksling bidra til å styrke helsetjenesten.

Sjøvegan, Desember 2012

Bergen AS

Lars A. Nesje, leder i Regionsutvalget Nord
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Nå er det snart jul, men før vi reiser hjem og 
koser oss med julehøytiden er det kanskje 
noe dere kan være med å reflektere over. For 
de fleste av de ferskeste legespirene som nå 
søker om turnusplass, kan julestemningen 
raskt erstattes med spørsmål som hvor skal 
jeg bo i februar? Hvor skal jeg flytte? Har 
dem barnehage der? På hvilket grunnlag blir 
turnussøknaden min vurdert? Og ikke minst 
det kanskje mest essensielle spørsmålet; kom-
mer jeg i det hele tatt til å få turnusplass?  

Ved høstens «prøve runde» var det rundt 
450 søknader til de 70 utlyste turnusplassene. 
Mange vil leve med stor usikkerhet i forhold 
til om de får turnusplass ganske opptil turnus-
start, og søknadsprosessen ser ut til å være 
rene lotteriet. 

For de som har fått turnusplass er det mye 
praktisk som må ordnes, og for noen av dem 
er det mer enn andre; for hva skjer med kol-
legaen som har kronisk sykdom, vennin-
nen som fikk barn med en på studiet – eller 
kanskje ikke har en barnefar inne i bildet i 
det hele tatt? Hva med dem som på kortest 
mulig varsel, og nesten uten reelt valg, flytter 
langt fra både venner, familie og bekjente? 
Skal disse forsømmes og glemmes kun fordi 
vi ønsker å tilpasse oss resten av «arbeids-
livet» der særplasser utelates? For det er vel 
åpenbart ikke slik – at vi alle har det samme 
utgangspunktet for å mestre det løpet som 
turnustjenesten er? Heldigvis er det vanligvis 
slik at med fleksibilitet og tilpasninger som 
lå i gammel ordning – ble vi sånn cirka like 
gode alle sammen – når turnustjenesten var 
over. Hvordan blir dette nå? 

I sitt blogginnlegg på Dagens Medisin 23. 
oktober 2012 stilte YLF-leder Johan Torger-
sen et av de mest debatterte spørsmålene for 
tiden – nemlig er jeg spesiell? 

Mitt svar til deg Johan er «ja», punktum. 
Jeg mener det er på høy tid man innser at 

både arbeidstidsaspektet ved vår profesjon og 
de strenge kravene til en ensartet turnusgjen-
nomføring, gjør at vi stiller i en særklasse. 
Slik turnustjenesten er lagt opp per dags dato, 
står kandidatene foran halvannet år med nye 
utfordringer knyttet til førstehåndserfaringer 
på forskjellen mellom liv og død, mye ansvar 
og svært lange vakter – dag, så vel som kveld, 
helg og natt. 

En tilsvarende situasjon vil ikke en nyut-
dannet økonom eller jurist møte. De kan selv 
søke seg til den jobben de ønsker, og må man 
evt. flytte, har man en dyrebar forutsigbarhet 
ved at man kan gå ut i fra at arbeidsdagen 
varer som for folk flest. Disse velger arbeids-

plass ut fra egne ambisjoner og muligheter. 
Slik er det også for assistentlegene i sykehus.   

Men slik er det ikke for turnusleger. 
Allikevel mener jeg at vi på lik linje med 

jurister og økonomer bør ha muligheten til å 
kunne ha et familieliv etter 6 års profesjons-
utdannelse, og at vi kan forvente en tilret-
telegging for dem av oss som etter nærmere 
vurdering har særskilte grunner til det. 

hvordan kan vi få dette til? 
Jo, ved å legge forholdene litt mer til rette 

for at veien til oppnådd legetittel skal gå mest 
mulig smertefritt for turnuskandidatene. Det 
koster så lite – ja, det har jo egentlig gått av 
seg selv – frem til idag. 

Et annet moment er hvor lang tid denne 
utdanningen tar. Vi studerer i (minimum) 6 år 
ved universitetet. Dette tilsier at dersom noen 
starter rett fra VGS, er de tidligst klare for 
turnus når de er 25 eller 26 år. Videre kan man 
legge til potensiell ventetid på turnusplass, 
samt halvannet år for selve turnustjenesten. 
I sum vil dette gi ferdig utdannede leger der 
de desidert yngste er 27 eller 28 år. Snittet 
ligger vel rundt 30 år. 

Turnustjenesten vil i stor grad bestå av å 
jobbe sent og tidlig. Er man alene, hvem skal 
da passe barnet ditt når du har nattevakt? Uten 
mulighet for plassering i nærhet av familie, 
venner eller barnefar, kan situasjonen bli 
ganske umulig. ordningen har frem til i dag 
tatt høyde for dette. Men nå er det slutt… 

Det må fortsatt legges til rette for at både 
kvinner og menn som ønsker å starte familie 
i denne tidsperioden skal klare å komme seg 
ut av det med helsa i behold; noe annet er bare 
«helt bakstrebersk» – for å sitere trebarnsmor 
og turnuslege Siw Erntsens kommentar til 
Torgersens blogginnlegg. 

En «nyvinning» i den nye ordningen, er 
at turnusleger som av ulike grunner (syk-
dom, barnefødsler etc.) går ut av tjenesten 
for en kortere eller lengre periode, ikke len-
ger vil ha rett til å komme tilbake til sitt 
«gamle”»turnussykehus eller kommune, slik 
man har kunnet frem til nå.  Bør ikke en 
nybakt legestudent være garantert å beholde 
sin jobb i helseforetaket vedkommende job-
ber, også etter barnet er født og sikret omsorg 
for? Jeg mener dette bare skulle mangle, og 
spør meg om hvilken planet myndighetene 

bør vi ikke være spesielle nok?
  Av Cecilie Ida hartvig, leder norskmedisinstudentforening, Tromsø
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Bladet du nå holder i handa er er siste num-
mer av ”Doktor i Nord”. DiN har i mange år 
vært et medlemsblad for alle leger i regionen  
uavhengig av arbeidssted og spesialitet. 
Profilen har vært uhøytidelig og seriøs 
på samme tid, men hele tida begrunnet i 
et ønske om samhandling mellom de tre 
lokalavdelingene Nordland, Troms og  
Finnmark. 

”Doktor i Nord” går nå inn etter at 2012 
har vært et krevende år med tanke på sam-
arbeidet mellom de tre lokalavdelingene. 
Særlig Troms har uttrykt sterk misnøye og 
kritikk både med hensyn til økonomi og ikke 
minst redaksjonell linje.

Like før dette nummeret gikk i trykken 
tilbød Helse Nord seg å kjøpe fast spalteplass 
i ”Doktor i Nord”. Det så derfor ut til at de 

økonomiske utfordringene som var angitt som 
en av hovedgrunnene til at styret i Troms ikke 
ønsket videre felles medlemsblad dermed 
langt på vei var løst.

Lokalavdelingene i Finnmark og Nordland 
var og er innstilte på et fortsatt regionalt  
medlemsblad. Styret i Troms vedtok  
imidlertid på møte 05.12 at de ikke ønsker 
videre samarbeid, og vedtaket kan leses 
under. Siden Helse Nord - sjølsagt - hadde 
som premiss at bladet måtte sendes til alle 
medlemmer i regionen, faller derfor det  
økonomiske grunnlaget bort for fortsatt drift.

På vegne av styret i Nordland legeforening 
beklager jeg dette på sterkeste.

Med ønske om god jul!
Margit Steinholt

kjære kolleger i nord!

endelig har man lyktes med å 
få på plass ny konserntillits-
valgt i helse nord rhF. eirik 
storrø holand er psykolog og 
bosatt i Mosjøen.

Av Tove Myrbakk

Holand er 33 år og bor i Mosjøen sammen 
med kone og to barn på tre og fem år. Han 
var ferdig utdannet psykolog ved NTNU 
i 2005, og har siden da jobbet ved Helge-
landssykehuset avdeling Mosjøen, hvor han 
i dag innehar stilling som spesialist i klinisk 
voksenpsykologi ved allmennpsykiatrisk 
døgnavdeling. Holand har hatt vervet som 
foretakstillitsvalgt for Psykologforeningen 
i Helgelandssykehuset fra 2005 og frem til i 
dag, og har etter hvert fått erfaring med flere 
sider av fagforeningsarbeidet.  I dag er han 
ansatterepresentant i Helgelandssykehusets 
styre, hvor han sommeren 2012 ble valgt inn 
i sin andre periode.

- Jeg er glad for nå å ha blitt valgt som 
ny konserntillitsvalgt for Akademikerne 
i Helse-Nord. Det gir meg mulighet for å 
fortsette å arbeide for våre interesser på 
fulltid. Oppgavene jeg har hatt som FTV 
og som styrerepresentant har gitt meg god 
kjennskap til utfordringene og ressursene i 
Helse-Nord, og jeg tror mitt kontaktnettverk 
kan bidra til en god start på vervet som 
konserntillitsvalgt. Mine faglige interesser 
er spesielt knyttet til psykisk helse, men også 
generelt til Akademikernes idegrunnlag. 
Jeg vil jobbe for å synliggjøre behovet for  

spesialisert akademisk kunnskap i helse-
arbeid, utviklingsprosesser og i ledelse. 

Jeg ser også et behov for å opprettholde og 
utvikle gode kommunikasjonsrutiner med 
de lokale foretakstillitsvalgte, slik at vi kan 
sikre et aktivt og levende organ i fremtidig 
samhandling med arbeidsgiver og andre til-
litsvalgte. Jeg vil derfor sette av tid i starten 
til å bli kjent med de foretakstillitsvalgte i 
Akademikerforeningene.

For tiden er Holand i ferd med å avvikle 
sitt kliniske arbeid i Mosjøen, og håper å 
være i tillnærmet full drift som konserntil-
litsvalgt fra januar 2013. 

- Jeg ser frem til å fortsette tillitsvalgt-
arbeidet og til å møte flere av dere i tiden 
fremover, sier Eirik Storrø Holand. 

ny konserntillitsvalgt i helse nord

Ny tillutsvalgt i helse nord 
eirik storrø Holand.

har vært på i denne saken. 
Vi må ha et minimum av sikkerhetsnett 

som hjelper turnuskandidatene som trenger 
det. HOD har fortsatt en lang vei å gå. 

Jeg synes rett og slett vi er spesielle nok 
for å kunne få oppleve dette. 

søknadsprosessen  
- trekning med twist? 
Under ser dere hvilke retningslinjer og 
rutiner som er bekjentgjort ovenfor stu-
denter og arbeidsgiver vedr. søknads- og 
tilsettingsprosessene som skal skje til tur-
nuslegestillingene. Så da blir ansettelses-
utvalgets vurderinger: 
• Ansette studenter fra UiT 
 (diskriminering!)
• Ansette en gutt og jente (nei; favorisering  
 av gutter, da det tross alt er 70 % jenter i  
 søknadsbunken)
• Ansette folk fra Nord-Norge 
 (hallo! diskriminering!)
• Ansette folk som har norskklingende navn  
 (diskriminering!)
• Ansette folk som har samme etternavn  
 som en lege du har hørt om (kameraderi!)
• Husk å aldri ansette dem som har vist  
 engasjement i studietiden – de kan jo bli  
 brysomme tillitsvalgte! 

Nei, skal dette fungere, handler det altså 
om å jobbe nøye med rangering basert på 
personlige egenskaper og faglige presta-
sjoner. I og med at alle studentene stort 
sett ikke har karakterer, må vi anta at det 
er i personlig intervju og evt. etter testing 
av kliniske ferdigheter i en liten ”miniek-
samen” oppunder jul – at man kan plukke 
ut de beste turnuslegene. 

Men forresten – er det noe poeng å 
plukke ut de beste – når alle likevel skal 
gjennom den samme kverna, og forhåpent-
ligvis ender opp som like gode leger etter 
turnus? Og kan man egentlig ansette noen 
basert på kvalifikasjoner som man vet at 
denne personen har – hvis man ikke har 
gitt alle de andre søkerne muligheten til å 
prøve seg på samme premisser? 

Og PS: husk at når du har ansatt noen – 
kan du nok anta at de allerede har fått jobb 
et annet sted – og at du må starte prosessen 
påny igjen. 

Lykke til! Dette er byråkrati på sitt beste! 

Ved UNN Tromsø innkom det cirka 150 
pyntelige søknader til 2 plasser. Jeg kan 
tenke meg at de grundige vurderingene av 
søknadene som studentene fortjener - må 
ha vært interessant lesning. En kollega skal 
ha anbefalt å kaste 90 % av bunken ulest 
(«vi trenger ikke folk med uflaks») – og 
deretter trekke ut to tilfeldige søknader  
av de resterende 10 %, og så ansette  
disse… 
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en av ti amerikanere over 
seks år får nå antidepres-
siva. I norge får i dag 17600 
norske barn og unge Adhd-
medisiner. - er det medisin-
ske eller sosiale problemer 
som behandles? 

Av Tove Myrbakk

Medisinsk faglig forum Salten tok debatten 
siste torsdag i november. De hadde invitert 
Charlotte Lunde, assistentlege ved OUS og 
frilansjournalist til å innlede på temaet. 

- Er spesialisthelsetjenesten riktig adressat 
for alle barn som strever og når går medisinsk 
behandling over til å bli mishandling. Det er 
hevet over tvil at mange av dagens barn sliter 
med konsentrasjonsvansker og uro som gir 
dem problemer både på skolen og i dagliglivet. 

Mange har også god nytte av medisiner. 
Men i løpet av elleve år har omsetningen 
av ADHD-medisiner i Norge steget fra 4 til 
184 millionerkroner. Vet vi egentlig hva vi  
medisinerer?

Nordland ligger på topp og har hatt 
den mest eksplosive økningen på ADHD-
medisinering av unge mellom 10 og 19 år 
de siste årene. Helse Nord har nå igangsatt 
en undersøkelse som skal se både på hvor-
for så mange barn behandles i spesialist- 
helsetjenesten, og hvorfor antallet ADHD-

diagnostiserte barn og unge er så høyt. 
Overdiagnostisering og overbehand-

ling har stadig større fokus internasjonalt. 
Det gjelder blant andre sykdommer som 
astma, brystkreft, nyresykdommer og psy-
kiatriske tilstander. I tillegg anvender 1 av 5  
akademikere legemidler for å forbedre sin 
intellektuelle prestasjonsevne.

Adademisk dop
- Legemidler som forbedrer vår kognitive 

kapasitet har lenge vært på markedet , ment for 
pasienter med diagnoser som ADHD, narko-
lepsi og alzheimer. Disse medisinene brukes nå 
i økende grad også av friske uten en diagnose. 
Modafinil, opprinnelig ment for mennesker 
med narkolepsi, er et av legemidlene som i 

økende grad også brukes av friske, sa Lunde.
Dr. Michael Anderson uttalte i New York 

Times i høst at når samfunnet har bestemt 
seg for at det er for dyrt å endre omgivelsene 
rundt barna, må man modifisere barna. Han 
er selv allmennlege for mange fattige familier 
og bruker den sentralstimulerende medisinen 
Aderall til å øke barnas dårlige prestasjoner.

- Jeg har ikke mye valg, sier han. Mange av 
barna jeg ser er totalt mistilpasset omgivelsene. 
Medisin er den mest pragmatiske løsningen 
for disse. 

Charlotte Lunde har engasjert seg sterkt i 
det hun kaller generasjon prestasjon.  

  - Historiske, etiske og samfunnsvitenska-
pelige aspekter er helt nødvendige i analysen 
av den nye behandlingskulturen vi nå ser  
konturene av i barnepsykiatrien. Kanskje det 
vil bidra til å sikre at vår tilnærming ikke 
skader en hel generasjon oppvoksende barn?

Les mer om Medisinsk Faglig forum Salten 
og møtene deres på www.mffn.no

Kronikk i New York Times:
http://www.nytimes.com/2012/10/09/
health/attention-disorder-or-not-chil-
dren-prescribed-pills-to-help-in-school.
html?pagewanted=all

Amerikanske ADHF-tilstander:
http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/
article4216946.ece

- fra medisinsk behandling 
til medisinsk mishandling?

Overlege jan holt (70)  
ved nordlandssykehuset  
Bodø ble i slutten av 
november tildelt kongens 
fortjenstmedalje i sølv. 

Av Linn Braseth/Tove Myrbakk

Holt startet sin turnustjenesten ved Bodø 
sykehus i 1968. Seks år senere ble han 
assistentlege ved barneavdelingen og i juni 
1978 ble han assisterende overlege og har 
siden da steget i gradene. Den senere tid har 
Holt vært sjefslege ved barneavdelingen,  
avdelingsoverlege og sjef.

I tillegg til å ha jobbet ved sykehuset 

har Holt hatt mange frivillige verv. Deri-
blant som leder i nordland legeforening og 
styremedlem i Norsk Barnelegeforening. 
Siden 1985 har Holt også vært leder for 
Perinatalutvalget i Nordland. Han har også 
fått den ærefulle tittelen Nordlandsdokter`n 
sammen med overlege Gyro Herder. 

Holt er medforfatter på nærmere 40 
publikasjoner og har også en doktorgradav-
handling med tittelen Studies in perinatal 
care from a sparsely populated area.

Klinikksjef Nina Jamissen sier det er 
Holts fortjeneste at Nordland fylke har et 
fullverdig tilbud til alle for tidlig fødte.

- Hans langvarige og uegennyttige  
innsats for å bygge opp en robust klinisk 
avdeling med svært høy kvalitet har hatt 

stor betydning for barna og deres pårørende 
i hele fylket, mener hun.

Kongelig sølv til Jan Holt

ordfører i bodø kommune ole Henrik 
Hjartøy overrekker fortjenestmedaljen 
til Jan Holt. foto: linn braseth,  
Nordlandssykehuset

Charlotte lunde. foto: Journalen
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Da møtet ble arrangert hadde nettstedet lege-
listen.no 2400 treff pr. dag og det var kom-
met inn over 10 000 vurderinger av norske 
allmennleger. 85 prosent av disse var klart 
positive.  

- Det bekrefter at fastlegene har stor tillit 
i befolkningen, og at fastlegeordningen er 
den største suksessen i helsevesenet, sa Knut 
Søraas som representerte legelisten.no i sin 
innledning.      

Bakgrunnen for at siden ble opprettet var 
etter sigende at han selv skulle bytte lege og 
ikke kunne finne opplysninger om fastleger i 
Norge på nettet.

- Ideen har vært å lage et nettsted som hjel-
per pasienter med å finne en passende lege. Når 
man er nytilflyttet i en fremmed by har man 
ingen å rådføre seg med, sa Søraas.

Trenger åpenhet
Redaktør Jørn Chr Skoglund i dagavisa 
iTromsø mener reaksjonen fra legehold har 
vært i overkant sterke ut fra det han selv har 
lest av kommentarer på legelisten.no, men 
innrømmet at det prinsipielle rundt anonyme 
innlegg er krevende.

- Samtidig må det være åpenhet om hva 
leger faktisk kan eller ikke kan. Uten ano-

nymitet vil mange stemmer ikke bli hørt. 
Legelistens seriøsitet kan bedømmes ut fra 
hva slags innlegg de slipper gjennom. Ved 
å tillate useriøse innlegg gjør de seg selv en 
bjørnetjeneste. Kanskje dere leger skal spørre 
dere selv om dette er verd å bruke tid på. Er 
legelisten robust nok til å overleve eller blir 
den et blaff?

Astri Medbø har vært allmennlege i Tromsø 
i 25 år og fått mange gode tilbakemeldinger på 
at hun gjør en god jobb for sine 1140 pasien-
ter. Hun var derfor helt uforberedt da hun ble 
kontaktet av en journalist i Nordlys. 

- Han sa at jeg var den legen som lå nest 
nederst på legelisten i Tromsø og spurte hva 
jeg tenkte om det. Jeg ble totalt overrumplet 
og lirte av meg noen setninger. Til da var jeg 
ikke klar over at legene ble rangert etter hvor 
populære vi er blant pasientene, og trodde det 
var tilfeldig hvor vi sto på lista. 

Tøffe uker
Medbø har 1140 pasienter på sin liste. På 
legelisten.no var det på dette tidspunktet fire 
vurderinger om henne. Tre negative og en 
positiv. Ukene etter oppslaget i Nordlys ble 
tøffe.

- Vi leger er også mennesker med tanker og 

følelser. Jeg og kollegaene mine legger mye av 
oss selv i å gjøre en god jobb. Dagene er lange 
og har ofte et høyt tempo. Selvsagt har også vi 
dager der vi ikke er så empatiske og til stede 
for pasientene som vi ønsker å være. Høsten 
har vært travel med mye forberedelser til min 
disputas og nattesøvnen ikke alltid like bra. 
Det har kanskje preget noen pasientkonsulta-
sjoner. Det beklager jeg i så fall, og kanskje 
burde vi bli flinkere til å si hvorfor vi skriver 
litt ekstra inn i journalen noen ganger. Det er 
jo ikke fordi vi ikke bryr oss, men for å sikre 
at vi får alt med oss.

For sin egen helses skyld har hun valgt å 
ignorere legelisten.no, men har tenkt mye på 
unge, nyutdannede allmennleger etter høstens 
opplevelser, og frykter rekrutteringen til yrket 
om det fortsatt skal være lov å sjikanere folk 
anonymt. 

Trond Egil Hansen, visepresident og leder 
av Allmennlegeforeningen tror listen er dårlig 
egnet til å hjelpe folk som er ute etter kvalifisert 
hjelp,  men tror samtidig at leger bør  unngå 
å innta en offerrolle. Legeforeningen ønsker 
seg imidlertid mer saklige kriterier for hva 
man skal bedømme en lege ut fra.

debatt om legelisten.no 
Legelisten.no har vært et hett tema i høst og i oktober inviterte Tromsø 
Allmennlegeforum til debattmøte.

Av Arne haugli/Tove Myrbakk

i panelet. fra v. knut søraas, Jørn Chr. skoglund, Trond egil Hansen og astri Medbø. foto: arne Haugli
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- frykter 
at leger går 
på akkord
rådet for legeetikk 
er bekymret for at 
tilfeldig anonym synsing 
kan få fastleger til å gå 
på akkord med det 
faglige forsvarlige.

Av Tove Myrbakk

En stor del av arbeidet til Rådet for lege-
etikk består i å behandle klager på legers 
praksis og væremåte. De opplever at kri-
tikk ofte er berettiget, men rådet har også 
lang og omfattende erfaring med at mis-
nøye med flere kan ha helt andre årsaker 
enn deres medisinsk-faglige kompetanse 
eller evne til å kommunisere. 

- Ofte dreier det seg om at leger ikke 
imøtekommer krav fra pasientene om 
undersøkelser, behandlinger, sykmeldin-
ger og legeerklæringer som legen ikke 
kan forsvare ut fra faglige vurderinger og 
etiske forpliktelser. Det kan også være at 
pasienten har fått, eller mener å ha fått, 
feil diagnose eller behandling. Bitter-
het kan lett fare pasientens helhetssyn 
på legen og kan nok også være grunn 
til hvordan legen omtales, skrev Trond 
Markestad i Dagens Medisin tidligere 
i høst.
  
Fra samfunnet har fastleger blitt pålagt 
en dobbel rolle. De skal ivareta den 
enkelte pasients interesse og integri-
tet, men samtidig ta tilbørlig hensyn til 
samfunnets økonomi ved å ikke anvende 
unødige og overflødig kostbare metoder. 
De skal bidra til at medisinske ressurser 
fordeles rettferdig. 
  
Rådet er bekymret for at en del fastle-
ger vil gå på akkord med det de mener 
er faglig forsvarlig overfor den enkelte 
pasient og med sine samfunnsmessige 
forpliktelser av engstelser for å bli hengt 
ut og få et svekket omdømme. 

fikk strykkarakter
- Jeg ser at jeg har fått strykkarakter på 
legelisten.no. Skjebnen deler jeg med vårt 
helsesenters mannlige kolleger, mens de kvin-
nelige legene blir tiljublet. Kanskje det er 
derfor jeg synes det er vanskelig å forholde 
meg til denne typen offentliggjøring av ano-
nyme karakteristikker av navngitte personers 
yrkesutøvelse. 

Jeg er likevel ikke uinteressert i hva pasien-
ter mener om hvordan de opplever møtet med 
meg. Jeg prøver å framstå slik at det er mulig 
for pasienten å gi meg direkte tilbakemelding. 
Håper at jeg ennå ikke er for gammel til å 
kunne gjøre endringer. Samtidig er det viktig 
å huske på at god profesjonell yrkesutøvelse 
ikke måles ved antallet ”likes”.

Jeg synes likevel at vi skal ta legelisten.no 
på alvor ved at det signaliserer at pasientene 
har behov for et forum der de kan gi tilbake-
meldinger. Vi som trur vi har verdens beste 
helsetjeneste, har kanskje i for liten grad vært 
opptatt av å utvikle metoder for systematiske 

og representative brukererfaringer. Denne 
utfordringen bør vi ta, sier Kjell Gunnar Skod-
vin, Saltdal.

- Det er betenkelig at fastleger skal omtales 
på denne måten av anonyme pasienter uten at 
vi kan forsvare oss, jeg har i utgangspunktet 
vært ”heldig” og fått positiv omtale, men dette 
gjør kanskje at kritikken min mot legelisten.
no står enda sterkere. Hvis legene er strenge 
med sykemeldinger og har en streng praksis 
med tanke på B-preparater vil de kunne motta 
mange negative tilbakemeldinger uten at de 
faglig sett gjør en dårlig jobb, sier Klemet 
Somby. Porsanger.

Legelisten.no gjenspeiler i liten grad det den 
angivelig er laget for å fortelle noe om, den 
medisinskfaglige kvaliteten på behandlingen. 

Anonymiteten som man kan dekke seg bak kan 
brukes av folk som har andre motiv enn det de 
har opplevd på legekontoret og leger/kollegaer 
kan skrive positive omtaler om hverandre. Det 
finnes ingen grad av kvalitetssikring bak inn-
leggene, hverken den ene eller den andre veien. 

- Da jeg ble omtalt som ”Doktor Pille” på 
legelisten.no tok jeg kontakt med adminis-
trator på siden og ga beskjed om at tilnavnet 
måtte fjernes, men at resten av innlegget gjerne 
kunne stå slik det var. Hvis dette ikke ble gjort 
ville jeg ta kontakt med jurist for å vurdere 
rettslige skritt. Jeg fikk raskt beskjed fra admi-
nistrator om at denne omtalen av meg også fra 
deres side ble sett på som useriøs og av den 
grunn fjernet. Dette viser bare at legelisten.no 
ikke gjør en god nok jobb som moderatorer og 
mange omtaler som ikke skulle vært publisert 
blir publisert. 

- Det som er bekymringsverdig med denne 
listen er at leger blir hengt ut på en svært use-
riøs måte uten mulighet til å svare på kritik-
ken og uten mulighet å endre praksis (hvis 
dette faktisk er nødvendig) fordi man rett og 
slett ikke kjenner seg igjen på kritikken. Det 
andre er at dette vil skade rekrutteringen til 
fastlegeyrket i fremtiden, dette er jeg rimelig 
sikker på. Når det føles som en stor belastning 
for erfarne leger å bli vurdert på denne måten 
så vil det skremme bort unge/nyutdannede 
leger fra å prøve å jobbe i allmennpraksis, 
sier Klemet Somby.

- ble kalt dr. Pille

kjell skodvin mener vi må ta legelisten.
no på alvor. - Pasientene har behov for et 
forum der de kan gi tilbakemeldinger til 
oss leger.

klemet somby frykter at legelisten.no 
skremmer bort unge nyutdannede leger 
fra allmennmedisin.
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Trond egil hansen deltok 
på deler av debattmøtet i 
Tromsø. han mener det i 
dag er et udekket behov for 
en slik liste som legelisten.
no, men at den i sin  
nåværende form er totalt 
ubrukelig.

Av Tove Myrbakk

Allmennlegeforeningen tilbyr også en over-
sikt over landets fastleger på Fastlegen.no. 
Denne inneholder imidlertid ikke noen 
pasientvurderinger, men oppgir blant annet 
spesialitet, alder, kjønn, adresse og kart til 
legepraksisen. 

- Dersom fastlegene i fremtiden i større 
grad enn nå blir målt på kvalitet, tar jeg for 
gitt at resultatene vil bli gjort tilgjengelig 
for publikum. Tilgang til slike opplysninger 

er et så åpenbart behov for befolkningen at 
jeg mener fastlegen må tåle det, selv om det 
kan kjennes ubehagelig på individnivå hvis 
legen blir vurdert som navngitt enkeltperson. 

Hansen advarer mot å sidestille pasient-
tilfredshet og kvalitet .

- Utfordringen til legelisten.no er i stor 
grad på saklighetsnivået til de som skriver 
kommentarer. Man kan fort ende opp med et 
fora der enkeltpasienter kan hevne seg der-
som de ikke får det som de vil hos fastlegen 
sin. Mange ønsker mer sykmelding og mer 
tabletter enn de etter gjeldende retningslinjer 
skal ha. Det har vært vanlig at pasienter 
truer med skandaliserende avisoppslag i 
slike situasjoner. Mens våkne journalister 
kan gjennomskue motiv for å sverte legen, 
vil det være fritt frem for å sende anonyme 
meldinger til et nettsted, sier Trond Egil 
Hansen.

Legeforeningen følger nøye med utvik-
lingen av nettsidene.

fritt fram for 
hevnlystne pasienter

På nettstedet sier det at det er deres metoder 
for å avdekke falske vurderinger og Karlsens 
engasjement i den såkalte fengselskonflikten 
i Tromsø som er årsaken til at kommentarene 
om han er fjernet i sin helhet. De har også 
midlertidig sperret for muligheten for å legge 
inn nye vurderinger.

Til doktor i Nord vil ikke Karlsen uttale 
seg i saken, og ønsker heller å fokusere på 
at fastlegene og Tromsø kommune nå disku-
terer om man kan drive kvalitetssikring og 
innhente respons fra pasientene på en mer 
systematisk måte. 

- Ved flere legekontorer i Tromsø gjennom-
føres det lokale brukerundersøkelser.  noen 
av oss bruker egenutviklede spørreskjemaer. 
Hensikten er å finne ut hva vi kan gjøre for 
å bli mer tilgjengelig og sikre at pasienter 
blir omsorgsfullt og godt fulgt opp – både 
over telefon, ved skriftlige henvendelser, og 
i direkte møte med våre helsesekretærer og 

leger. Uansett – den viktigste kanalen for 
tilbakemeldinger, både positive og kritiske, 
bør fortsatt være direkte fra pasienten til 
legen. Dette er en personlig utfordring for 
hver enkelt allmennlege. Hvordan bidra til 
en så trygg og tillitsfull relasjon at pasientene 
ikke er redd for å si fra rett til legen når de er 
misfornøyd med noe? Et alternativ kan være 
en «postboks», godt synlig ved kontoret, der 
pasienter anonymt kan si fra hva de syns 
om legen dersom de syns det er vanskelig 
å ta det opp direkte med ham eller henne, 
sier Karlsen.

Doktor i Nord var i kontakt med legelisten.no  
for å få svar på hvorfor de har fjernet alle 
vurderinger på Kjetil Karlsen.

Etter ei uke kom dette svaret. - Beklager 
litt sent svar her. Er på reise. Vi har ingen 
kommentarer til denne saken utover det som 
du kan lese på websiden vår.

Kommentarene om Karlsen fjernet
Kjetil Karlsen var sjikanert og uthengt anonymt på legelisten.
no. nå har nettstedet valgt å fjerne alt som er publisert om han 
med bakgrunn i at noen av vurderingen har vært falske.

Av Tove Myrbakk

Højbjør årets 
finnmarkslege

Stein Høybjør er utnevnt som Årets Finn-
markslege 2012. Han arbeider ved medi-
sinsk avdeling Hammerfest sykehus, som 
indremedisiner og hjertespesialist.

– Han har tatt vare på våre Finn-
markshjerter siden han var ferdig spesialist 
i 1992. han har også vært lærermester for 
en rekke yngre kolleger. Høybjør represen-
terer en stabilitet som viser at det er mulig 
å «holde ut» som spsialist/subspesialist i 
distriktene. Han virker uberørt av medias 
stadige beskyldninger om «manglende» 
kompetanse på Hammerfest sykehus, og 
arbeider i det stille uttrettelig videre med 
å holde både seg selv og andre oppdatert 
innen sitt fagfelt. Han fortjener en utmer-
kelse for sitt lange og viktige kliniske 
arbeid og sin uttrettelige opplæring av kol-
leger, sier Harald Sunde i honnørkomiteen.

Doktor i Nord gratulerer så mye med 
utmerkelsen.

stein Høybjør fikk utdelt prisen under 
finnmark legeforenings årsmøte i 
Hammerfest 1/11-2012. foto: Harald 
sunde.

Tid og sted:  12. og 13. mars 2013 på 
Radisson Blu, Bodø.
Arrangør: rusforum nordland

Kurset søkes godkjent som emnekurs 
for spesialitetene allmennmedisin og 
samfunnsmedisin.

Målgruppe: Alle fagpersoner, instanser 
og etater i nordland som har interesse 
for rusmiddelproblemer.

Program og påmelding: 
www.rusforum-nordland.no

ruskurs i Bodø
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Legeforeningen har 
stevnet Avisa nordland 
for ærekrenkelse på vegne 
av kirurg rastislav Kunda. 
saken er berammet til 14. til 
17. januar 2013.

Av Tove Myrbakk/Legeforeningen

Rett før sommeren stevnet Legeforeningen 
på vegne av overlege Rastislav Kunda Avisa 
Nordland for Salten tingrett i Bodø. Kunda 
mener seg ærekrenket av avisa og krever 
erstatning. 

- Ærekrenkelsen skjedde gjennom en rekke 
artikler i Avisa Nordland sommeren 2010 
som omhandlet den såkalte ”Nordlands-
sykehusskandalen”. Avisa Nordlands jour-
nalister avdekket at det i perioden 2004 til 
2010 ble foretatt en rekke kreftoperasjoner 
ved Nordlandssykehuset i Bodø som etter 
gjeldende retningslinjer skulle vært utført ved 
Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) 
i Tromsø. Rastislav Kunda og en kollega 
var blant legene som utførte disse operasjo-
nene. Sykehuset fikk i etterkant kritikk fra 
Helsetilsynet for systemsvikt, mens de to 
legekollegaene ble frikjent, sier direktør og 
jurist i Legeforeningen Anne Kjersti Befring. 

Uriktig fremstilt og feil
Bakgrunnen for søksmålet er måten Avisa 
Nordland valgte å dekke saken på. Avisa 
Nordland valgte å gå ut med fullt navn og 
bilde av Kunda og hans kollega i en sak hvor 
det var sykehuset som fikk kritikk for sys-
temfeil. Videre ble sakens medisinske sider 
uriktig fremstilt i avisa. Det ble bl.a. beskre-
vet at Kunda og hans kollega i flere tilfeller 
unødvendig hadde fjernet friske organer, noe 
som var positivt feil. 

- Når Legeforeningen nå går til søksmål 
på vegne av en lege er det for å markere at 
media i denne saken har overtrådt en grense. 
Leger må tåle å bli gransket, i virksomheten, 
av tilsynet og media, men det finnes visse 
grenser. Med stevningen vises det til at det må 
settes noen grenser for å bremse en utvikling 
mot at leger skal måtte tåle å bli utsatt for 
påstander uten at det er gjort undersøkelser 
på forhånd. Sofienbergsaken og et par andre 
saker, kan tyde på at det er en økende tendens 
at enkeltpersoner i helsetjenesten henges ut 
med bilde, navn og påstander. 

Må tåle å bli hengt ut
Legeforeningen har tidligere bedt om at 

det utvises større grad av forsiktighet før 
granskning, blant annet i Sofienbergsaken. 
PFU hevder at alle leger er mektige sam-

funnsaktører som må tåle å bli hengt ut og 
at leger tilhører denne gruppen. Det tas ikke 
hensyn til den sårbarheten leger ofte er i – 
også sett hen til den risiko virksomhetene 
kan innebære.

- Mediadekningen med Avisa Nordland 
i spissen fikk store negative konsekvenser 
for Rastislav Kunda. Følgene ble ytterligere 
forverret i og med at Avisa Nordland heller 
ikke i etterkant korrigerte det feilaktige bildet 
de hadde skapt av saken, herunder Kundas 
rolle i ”sykehusskandalen”. Andre medier 
har derimot gjennom artikler, innlegg, ledere 
osv i større grad lykkes med å sette saken i et 
mer nyansert lys. Kunda reagerer på at Avisa 
Nordland aldri har tatt selvkritikk på måten 
de omtalte saken på, sier Befring. 

Nordland Legeforening følger opp saken 
som vil bli presentert i nytt medlemsblad over 
nyttår, samt på hjemmesiden www.nordland-
legeforening.no   

stevner Avisa nordland for ærekrenkelse

rastislav kunda kommer til bodø 
i januar når rettsaken mot avisa 
Nordland kommer opp. dette blir 
en viktig prinsipiell sak for både 
leger og media.

Nasjonalt senter for distriktsmedisin ved 
Universitetet i Tromsø tilsatte i vår Svein 
Steinert som ny leder av NSDM. Stei-
nert har imidlertid fra 1.11. tiltrådt som 
fylkeslege i Troms. Ivar Aaraas overtar 
midlertidig som leder, inntil ny ledelse 
er på plass.

Der vil bli utlyst 2 stillinger på NSDM, 
dels en stilling som forskningsleder, og 
dels en stilling som fagutviklings- og 
utdanningsleder.

Styringsgruppen og fagrådet hadde 
begge møter på Røros i begynnelsen av 
november for blant annet å diskutere 
situasjonen med nytt lederskifte. I for-
bindelse med dette møte ble det anledning 
til å besøke Røros sykehus. Sykehuset har 

gjennomgått store omstruktureringer, og 
det er etablert et omfattende samarbeid 
mellom helseforetak og kommunene i 
regionen om drift av bl.a. intermediærav-
deling. Aktiviteten på operasjonsavdelin-
gen er omlagt til ren elektiv kirurgi. Anes-
tesileger og kirurger fra Sct.Olav betjener 
avdelingen på fra mandag til fredag og 
har ansvar  for intermediæravdelingen 
på hverdager, mens  legevaktslegene på 
Røros har ansvaret i helgene.

2500 operasjoner utføres årlig innenfor 
ØNH, gynekologi og ortopedi, så til tross 
for betydelige endringer med en vesentlig 
reduksjon av antall sengeplasser er det 
fortsatt aktivitet på Røros sykehus.

Nasjonalt senter for distrikts-
medisin søker nye ledere

fagrådet på besøk på røros sykehus.
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Antallet medisinske professorer i hovedstil-
ling ved de norske universitet er fra 2005 til 
i dag redusert med rundt 15%. Dagens tall er 
drøyt 180 individer i hovedstilling (DNLF) 
av i alt 22.500 leger. Stillinger står ubesatte, 
lønnsmidler blir overført til andre yrkeskate-
gorier og stillinger splittes opp i deltidsstillin-
ger. Mens antallet leger øker, synker andelen 
og antallet leger med medisinsk doktorgrad. 
inntrykket er at heltidsarbeid med forskning, 
veiledning og undervisning rekrutterer dår-
lig og at nødvendigheten av vitenskapelig 
kompetanse vektlegges mindre.  

Samtidig er tendensen at høyskoler fusjoneres 
med universitet og at andre helseprofesjoner, 
som tidligere har hatt en svak akademisk 
forankring, styrker sin posisjon ved å innta 
den akademiske arena. Dette styrker åpenbart 
den totale kompetanse innen helse, mens den 
legebaserte andelen altså gradvis reduseres. 

Medisinutdannelsen er et profesjonsstudium, 
og slik elektrikere best utdanner elektrikere, 
må det antas at leger best utdanne leger. Det 
er rimelig å tro at dette gjelder alle medisin-
ske divisjoner, mens krav om legebakgrunn 
er obligat stort sett kun i kliniske fag. Ved 
universitetene har basalfagene gjennom flere 
tiår hatt svak legerekruttering, her er medi-
sinere i mindretall med unntak av patologi 
som forutsetter patologutdanning. Spesielt 
biokjemi, cellebiologi, fysiologi og immuno-
logi har få medisinere i hovedstilling noe som 
gir grunn til ekstra bekymring da en betydelig 
del at utviklingen i medisin nå skjer nettopp 
innen biomedisin. 

Sannsynligvis vil kunnskap om hva som skjer 
inne i en celle bli stadig mer nødvendig, ikke 
minst det å kunne vite hvordan kunnskapen 
kan nyttiggjøres klinisk. Solide basalfags-
kunnskap trengs ikke bare av profesjonshen-
syn, men også for å utnytte potensialet i studier 
av humant materiale til allmenn nytte. Her har 
legeforskere en unik posisjon. 

Det er kanskje ikke så uforståelig at leger 
velger bort universitet som hovedarbeidsplass. 
Både studiet og yrket er basert på møte med 
pasienter. Legens rolle endres betydelig ved 
overgang til universitet når pasientkontakt blir 
borte, og det kreves i tillegg mye ekstra innsats 
for opparbeidelse av nødvendige teoretiske og 
praktiske ferdigheter som forskningen spesielt 
innen basalfagene krever. 

Forskning krever ressurser og kildene til dette 
har tørket inn. Forskningen er underfinansi-
ert, til dels politisk styrt og universitetene har 
minimalt å bidra med. Midlene må hentes fra 
eksterne kilder som i praksis betyr at man 
er hengitt noen andre som måtte finne det 
attraktivt å bruke penger på nettopp ditt pro-
sjekt. Dette betyr konkurranse og usikkerhet 
mht finansiering av fremtidig drift. Dessuten 
forbrukes verdifull tid på utallige søknader 
om slike midler. 

En organisering i store forskningsgrupper har 
vært nødvendig for å øke slagkraften, men 
begrenser samtidig muligheten for tilslag på 
midler utenom store program. Dette forsnevrer 
bredden og muligheten for finansiering av ens 
personlige faglige interesser hvis disse ikke 
harmonerer med de store satsningsområder. 
Dette er ikke uvesentlig fordi en forskerkarri-
ere er avhengig av sterk personlig motivasjon. 
Undersøkelser har vist at aktive forskere typisk 
jobber ubetalt overtid 10 timer eller mer per 
uke hvilket det neppe finnes en parallell til i 
arbeidslivet for øvrig.  

Økende studenttall har krevd ytterligere inn-
sats som altså igjen ser ut til å falle på færre 
hender. Mange undervisningsoppgaver kan 
vanskelig utføres av ikke-medisinere og der-
med får de få gjenværende medisinere økt 
krav til undervisning og veiledning. Dette er 
løst delvis ved bruk av bistillinger som kan 
forklare at eksempelvis antallet medisinske 
professor i deltidsstilling er 220 på landsbasis, 
dvs. et antall som er markert høyere enn de 

i hovedstilling. Bistilling er ikke nødvendig-
vis den beste løsningen, lojaliteten vil være 
størst til hovedarbeidsgiver som vanligvis er 
sykehusene. En erfaring er at arbeid som går 
på rundgang som for eksempel i eksamensko-
miteer, er vanskelig å dekke opp pga øvrige 
arbeidsoppgaver. 

Tiltak er iverksatt for å bedre rekrutteringen av 
unge leger til universitetene. Studenter tilbys 
sommerstipend og det er opprettet forskerlinje 
for medisinstudenter for tidlig å skape interesse 
for forskning. Effekten av dette kan bare frem-
tiden si noe om. Etter rekrutteringen er det å 
beholde kompetansen viktigste oppgave, men 
her savnes en mer rettet satsning. Ved avlagt 
doktorgrad kunne øremerkede stillinger til 
leger som postdoc økt sjansen for å beholde 
kompetanse i universitetet.  

Medisinsk forskning er i dag i stor grad finan-
siert gjennom helseforetakene, Forsknings-
rådet og private stiftelser. Sykehussektoren 
tilrettelegger relativt godt for at leger skal 
opparbeide akademisk kompetanse. Her er bla 
egne stillingskategorier til forskning, frikjøp, 
overlegepermisjoner, spesialisering parallelt 
med dr.grad (fordypningsstillinger/dobbelt 
løp), søknadsbaserte drifts- og lønnsmidler, 
samt at forskning er en erklært kjernevirk-
somhet. Ved universitetene savnes en tydelig 
satsning på leger som forskere. Medisinstudiet 
er hovedmotor ved UiTs Helsevitenskaplige 
fakultet, men konkurrere eksempelvis lønns-
messig dårlig med sykehusene.  

En ung medisiner som foretar valg for fremti-
den har naturlig nok fokus også på lønn. Denne 
er betydelig lavere ved universitetene enn ved 
sykehusene mye fordi akademisk overtid ikke 
betales. Man kan ikke forvente 40 timers uke 
hvis man skal hevde seg internasjonalt som 
er det nivået man må sikte mot mht sikring 
av fremtidig finansiering. Her ligger altså en 
betingelse for suksess som er egenfinansiert. 

dårlig rekruttering 
av leger til universitetene
Av Yngve Figenschau,
Professor i medisin, UiT
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Matoppskrifter:

Dette er julemiddagen vår og har vært det 
i sikkert 40 år. Hvorfor det ble slik vet jeg 
ikke helt, men husker at vi unger ikke var 
veldig glad i ribbe. Pinnekjøtt har aldri 
vært laget i barndomshjemmet som har 
røtter i Salten. Sausen er nok den viktigste 
og brukes til mange andre viltretter, og 
til og med lammelår. Oppskriften blir 
litt omtrentlig.
 
Middag til 10 personer:
1 kalkun på rundt 6-7 kilo. (det tar 2 døgn 
å tine en frossen kalkun i kjøleskap, rundt 
1 døgn på kjøkkenbenken,
3 ss smeltet smør til pensling
Salt/pepper
 
Stekepose: Gigant
 
Stuffing:
800 gram kjøttfarse
3 epler
Svisker
 
Saus:
100 gram smør
4 ss mel
Kraft fra kalkun 
rundt 8 - 10 dl kraft (om ikke mer)
Ca 15 einebær
Ca 40 gram brunost
3-4 ss ripsgele
½ til ¾ beger rømme
1-2 dl fløte
 
Tilbehør:
Gulrot
Kålrot
Kokt mandelpotet

Slik gjør du:
Forvarm ovnen til 180 grader. Beregn  
ca. ½  times steketid per kg kalkun.  
Stuffingen gjør at du må beregnet ½ time 
ekstra.
 
Tørk godt av kalkunen. Bland kjøttfarsen 
epler og svisker. Krydre og pakk alt inn 
i kalkunen. Smør den godt utvendig og 
krydre med salt og pepper. Nå skal den 
inn i gigantstekeposen på et stekebrett 
og inn i ovnen.
 
Posen du finner inni kalkunen når den 
tiner, består av innmat. Det skal brunes 
godt i stekepannen før du tar det over i 
en litt stor kasserolle. Slå på vann så det 
dekker godt og la kraften trekke i en time. 
Sil og bruk i sausen. Du brukes også kraft 
fra selve kalkunen i sausen.
 
Lag bruning av smør og mel. Pass på at 
den ikke blir brent. Her kan du satse på 
litt lysere bruning og ha i bittelitt sukker- 
kulør. Ha i kraft fra kasserollen og  
einebær. Kok 15 minutter. Sausen jevnes  
med mer kraft fra kalkunen og/eller  
maisennajevner. Det pleier å gå mye saus.
Ha i brunost, ripsgele og rømme. Kok 
videre og smak til med salt og pepper. Ha 
i fløte helt på slutten. Ikke mye. Nå skal 
sausen seriøst smakes på og tilsettes mer 
av evt. ripsgele eller brunost.
 
Kok potet, gulrot og kålrot.

VELBEKOMME OG GOD JUL.

Tove Myrbakk, Bodø

Julekalkun med stuffing

Legers lønn ved universitetene er lik den som 
gjelder andre yrkeskategorier med liknende 
utdannelse, men tar man hensyn til lengden 
på utdannelsen og det at spesialistkompetanse 
ikke honoreres, er leger lavere honorert. Blant 
leger i vitenskapelige stillinger har 45 % en 
medisinsk spesialitet som betyr at etter studiet 
har man et hatt et ytterligere kompetanseløp 
som er lenger enn selve grunnstudiet. Ukom-
pensert blir den eksisterende terskel til en 
akademisk karriere desto høyere og mindre 
fristende. 

Til sammenlikning honoreres akademisk kom-
petanse på sykehus med doktorgradstillegg, 
og professorkompetansetillegg. Bistillinger 
ved sykehus kompenserer delvis lønnsfor-
skjellen, men alle har ikke dette og bistilling 
betyr ytterligere arbeidsbelastning utover den 
eksisterende. Men uten slik samhandling med 
sykehus ville tallet på leger i hovedstilling ved 
universitet sannsynlig være meget lavt. Det 
kan derfor synes som om det er universitets-
sykehusene som er garantist for legebasert 
medisinerutdanning, ikke universitetene. 

Flere seriøse stemmer har hevdet at legeut-
danningen i sin helhet burde legges til helse-
foretakene for bla å sikre god kvalitet. Men 
tiden kan være knapp for store endringer. Med 
en snittalder for norske professorer i medisin 
på rundt 60 år vil særlige tiltak rettet mot 
rekruttering av leger til universitetene være 
nødvendig. Enkle håndgrep kan gjøres uten 
store kostnader for å snu den negative trenden 
man har sett over flere tiår. Først må man 
selvsagt ha en felles erkjennelse for at man 
står ovenfor et problemet, for så å tilpasse 
løsninger. 

Inntrykket er at man for tiden både ved Helse-
fak og UNN har ledere som kjenner problem-
stillingen og leter etter løsninger, men uten 
sentrale bevilgninger kan man neppe lykkes. 
Universitetsledelsen har tilsynelatende tatt 
i bruk bla lønn som virkemiddel for å sikre 
annen utdanning, og tilsvarende virkemiddel 
burde i tillegg til andre målrettede tiltak, også 
tas i bruk for medisinerutdanningen. 

Legeforeningen har kartlagt legers tilfredshet 
med bla yrkesvalg og trivsel i yrket, og her var 
leger i vitenskapelige stillinger svært fornøyde. 
Men mht lønn var de minst fornøyd og en 
lønnsøkning på 56 % ble skissert som nød-
vendig for å bli tilfreds. Markert lønnsøkning 
kan være både det enkleste og mest effektive 
virkemiddel for å rekruttere og beholde leger i 
fulltids forsknings-, og undervisningsstillinger. 



Cox er en av Norges sterkeste aktører innen redaksjonell 
kommunikasjon og design. Vi har kontorer i Bergen, Oslo, 
København og Stockholm og jobber med flere av Skandinavias 
største merkenavn.

www.cox.no
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9. november disputerte Astrid 
Medbø på Universitetet i Tromsø.  
Det samme universitetet hun 
startet sin medisinske karriere 
på som medisinerstudent i 1978. 

– Det var tilfeldig at jeg endte 
opp som allmennlege. Da jeg stu-
derte var det veldig få rollemo-
deller fra allmennmedisinen og 
vi studenter visste lite om hvor-
dan allmennlegen jobbet. Det er 
heldigvis blitt bedre i dag, sier 
Medbø, som selv bruker mye tid 
på å forberede undervisningen.

– Studentene evaluerer meg 
hver eneste gang jeg underviser. 
Det gjør at jeg må holde meg fag-
lig godt oppdatert og på hugget. 

Etter 25 år som allmennlege 
i Tromsø trives hun fremdeles 
svært godt på Kvaløysletta lege-
kontor.

– Det er travle dager og trøk-
ket på oss fastleger er stort. Da 
forslaget om ny fastlegeforskrift 
kom før jul i fjor var det like før 
jeg forlot allmennlegekorpset. 
Forslaget oste av mistillit til oss 
fastleger. Heldigvis endte det ut 
med et forslag som er til å leve 
med.

Forsket på heltid 1 år
Det første året etter at hun fikk 
stipendet på lungesykdommer i 
2002 var hun forsker på heltid.

– Jeg var et helt år borte fra 
klinisk arbeid. Det var en stor 
overgang fra full fart på legekon-
toret til kunne bruke all verdens 
tid til å fordype meg faglig. Mye 
tid gikk til å finne ut av ting. Som 
allmennleger er vi vant med å 
produsere hele tiden, og det blir 
lite tid og overskudd til å oppda-
tere seg. På universitet er tempoet 
mye langsommere og produkti-
viteten langt mindre. Undervis-
ning av medisinerstudentene og 
forskningen vært viktige faglige 
pustehull i hverdagen min de siste 

ti årene, om jeg har hatt full pasi-
entliste så godt som hele tiden.

Anvendbar forskning
Prøveforelesningen 9. november 
hadde tema “Hvilke livsstilsend-
ringer er effektive for pasienter 
med kols, og hvordan kan all-
mennlegen bidra?, og Medbø fikk 
gode tilbakemeldinger. resultatet 
av forskningen har hun anvendt i 
klinisk praksis.

– KOLS øker på verdensbasis 
og er en av de mest dødelige syk-
dommene vi har i dag. Rundt 90 
prosent av tilfellene i vesten skyl-

des røyking.  I avhandlingen har 
vi sett på hvordan vi skal stille 
diagnosen KOLS hos personer 
over 60 år og om man kan stille 
diagnosen kun på symptomer. 

Fremdeles er 800 000 nord-
menn røykere. Den siste artik-
kelen i avhandlingen hennes tar 
for seg hva som får folk til å slutte 
å røyke, og forbli røykfri.

– Her fant vi at venner og 
familie har stor påvirkningskraft 
både på om unge mennesker skal 
begynne å røyke og på at noen 
klarer å kutte røyken. De fleste 
motivasjonsmodeller for livss-

tilsendringer er kun fokusert 
på den enkelte, ikke på hvilken 
påvirkning de får fra omverde-
nen. Vi fant at ”alle andre” har 
en sterk innflytelse på røykere, 
samt at en røyker ikke nødven-
digvis må bruke preparater for å 
slutte. Plutselige hendelser eller 
bestemmelser er like gode som 
planlagte motivasjonsendringer 
på røykekutt, sier Astri Medbø.

Fra neste høst regner hun med 
å være i gang med videre fors-
kning på røykeavvenning. 

disputerte på kols
Ti år med travle dager fullpakket med allmennlegetjenester, undervisning og forskning 
resulterte i november i medisinsk doktorgrad for allmennlege Astri Medbø i Tromsø. 

Av Tove Myrbakk

astrid Medbø.
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Av Laila didriksen, 
kommuneoverlege i 
gildeskål kommune

Har de siste månedene vært på en del møter 
i regi av legeforeningen. Det som har vært 
samtaletema på mange av dem er naturlig nok 
fastlegeforskriften, samhandlingsreformen 
og diverse avtaler. 

Jeg kjenner at virkeligheten som beskrives 
ofte er langt fra min egen. Nå er vi litt sære her 
på berget hvor jeg holder til. Vi er to stykker 
i legestilling og så har vi en turnuslege hos 
oss. Vi trives som vi har det, selv om vi går 
tredelt vakt. Når vi har vakt er vi hjemme. 
Ofte ringer ikke telefonen i det hele tatt. Jeg 
har tre barn og mann som jobber turnus, det 
er et puslespill, men vi vil bo her og vi trives. 
Skulle telefonen finne på å ringe så kjenner 
jeg i 90 % av tilfellene pasienten godt og kan 
medisinlista i hodet og vet forhistorien og vet 
hvorfor denne telefonen kommer nå. 

Samtidig som jeg er fastlege er jeg kom-
muneoverlege. Det er ikke store prosenten 
som trengs for å være kommuneoverlege her. 
Jeg har et glitrende samarbeid med Helse og 
miljøtilsyn Salten rundt miljørettet helsevern. 
Det er klart, antagelig ville jeg kunne gjøre 
mer om jeg hadde 5 dager i uka til å gjøre 
det, men det går rundt med min ene faste dag 
og fleksibel timebok som kan endres om noe 
prekært skulle oppstå. Det funker!

Sykehjemmet går rundt. Min kollega er der 
to halve dager i uka, i tillegg er sykehjemmet 
vegg i vegg med legekontoret så vi er ”fritt 
vilt” for sykepleierne der også andre dager. 
Når min kollega er borte stepper vi andre 
inn, informert er vi uansett om hva som rører 
seg der borte.

Helsestasjon driver vi, faktisk kommer 
ungene hos oss til fastlegen sin på kontroll, 
og vi har en utmerket helsesøstertjeneste å 
samarbeide med også rundt barn i skolealder. 
Vi kjenner alle i hjemmetjenesten, vi kjenner 
alle i miljøterapitjenesten og vi kjenner de 
som jobber i psykisk helse. Vi kjenner alle 
pasientene deres. Ofte er personalet med i 
konsultasjoner og vi har faste dager til ”visitt” 
også med disse.

Jeg har direktenummer til alle de tre saks-
behandlerne i NAV, de ringer oss først og 
sjekker når vi har mulighet til å delta på 
dialogmøte før de kaller inn de andre. Et 
utmerket samarbeid. Fysioterapeutene jobber 
i samme gang. Vi spiser lunch sammen. Den 
største konflikten vi har er over hvem som 
ikke har vasket etter seg. 

Jordmor bor i samme gang som helsesøster. 
Vi deler på svangerskapskontrollene.
MEN, slik som vi har det skal man jo ikke 
ha det!  Faktisk gjør vi det meste galt får jeg 
av og til inntrykk av.

For det første så er det synd og skam at jeg 
ikke er spesialist i allmennmedisin! Men å 
rykke opp familien å flytte til byen for å jobbe 
et år på sykehus er en bøyg! Jeg innrømmer 
det glatt, jeg har ikke lyst i det hele tatt. Jeg 
innser at jeg må etter hvert. I tillegg så burde 
jeg jo også vært spesialist i samfunnsmedisin. 
Det er i alle fall en bøyg. Nå har jeg veiled-
ningsgruppe i Oslo…. Det er jo hyggelig 
det, med hotellovernatting og shopping og 

6 timers gruppe annenhver måned. Å være 
i en gruppe i Oslo er for så vidt interessant, 
de andre har i alle fall en hverdag som ligger 
like langt fra min som Oslo fra Inndyr… Når 
man er ferdig med veiledningsgruppe skal 
man jobbe et år på statlig nivå. Jepp, dere ser 
selv, det blir ikke å skje med det første.. Og 
om jeg nå ble spesialist i både allmennme-
disin og samfunnsmedisin så er det ikke bra 
å være kombilege! Det har jeg fått med meg.
Preobsplass må få oss før 2016.  Eller kom-
munal akutt døgnenhet, eller KAD som det 
også heter. Her skal vi legge de gamle som 
trenger en seng, men som ikke er så syke at 
de trenger å legges inn på sykehus. Jeg gle-
der meg til vi får vår KAD, men jeg innser 
at vår KAD aldeles ikke kommer til å se ut 
som den burde.

En KAD skal ikke ligge på et etablert syke-
hjem. En KAD må ha en egen lege. En KAD 
må i alle fall ikke lokaliseres til legevakta. 
Legevaktslegen må på ingen måte blandes inn 
i KAD annet en at han kanskje kan legge inn 
en pasient der. Sykehjemslegen må for guds 

det er langt fra byen og hit…

laila didriksen har egen blogg ”livet i Casa didriksen”. Her med isa, Yme og eir.
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PC spirotri med den 
mest moderne software- 
og sensor-teknologi. 

Støtter ultralyd-basert SPIRARE
sensor, EasyOne og Micro
Medical turbinspirometere. 

Vanlig spirometri, 
reversibilitets-test (post BD) 
og provokasjonstester. 

Visuell instruksjon for barn. 

SPIRARE 3 for Windows

DIAGNOSTICA
Sondreveien 1, 0378 Oslo  •  Tlf.: 22 92 40 00  •  Fax: 22 92 40 09

www.spirare.com

Spirometri, EKG og 24-timers 
blodtrykk i ett program. 

Lett å jobbe med

Oversiktlig og pedagogisk

Integrert med ditt 
journalsystem

God support
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det er langt fra byen og hit…

skyld ikke inn der å rote. KAD må beman-
nes med eget personale. Vi sliter. Tonene og 
tegningene fra storbyen passer så dårlig på 
oss her ute. Så klart vi kommer til å legge vår 
KAD på sykehjemmet, det er der vi har kva-
lifiserte mennesker til å ta seg av pasienten. 
Ja jeg sier pasienten, for her oss så snakker vi 
nok om EN seng, max to.  Det er en selvfølge 
at det er legevaktslegen som legger inn, starter 
behandling og har ansvaret natta gjennom. 
Hvem skulle det ellers være? Skal en av oss 
ha legevakt og den andre KAD-vakt? Og 
ingen av oss må da ha sykehjemslegerolle… 
Vi sliter.

Vi burde jo hatt en fulltids sykehjemslege. 
Mulig han kunne ha sysselsatt seg de første 
tre ukene, men så tror jeg det ville blitt skralt 
med oppgaver. Han kunne jo delt seg på flere 
kommuner, det er et alternativ, men da tror jeg 
faktisk han gjør mer nytte slik vi har det i dag.
Vi burde nok ha en egen helsestasjonslege.  
Kommunikasjonen mellom helsesøster og 
lege blir så dårlig dersom man ikke har det. 
Dessuten så kan jo vi fastleger verken skrive 
barnekontrollnotater eller lese vekstkurver. 
Vaktbelastning.  Det er ingen ideell situasjon 
å gå tredelt vakt. Men nå er nå Norge inndelt 
slik at noen steder blir det sånn. Vi har snak-
ket om sammenslåing. Med vår kapasitet 

på dagtid, svært lave belastning på vakt og 
avstand til nabodistrikt har vi kommet frem 
til at for oss så fungerer det faktisk best slik vi 
har det. Dersom vi mot formodning er våken 
på natta så er vi hjemme og sover dagen etter. 
Da tar de andre noen ekstra pasienter og det er 
det. Det skjer ikke ofte. Ikke fordi vi presser 
oss opp og på jobb, men fordi det stort sett 
aldri hender noe natterstid. Å skulle reise av 
gårde for å ha vakt, om enn skjeldnere enn 
i dag ville skapt større problemer på hjem-
mebasis enn i dag.  Det ville også ha skapt et 
mye mer uoversiktlig program på kontoret der 
en av oss ofte ville vært borte pga vakt natta 
før.  I tillegg ville vi mistet den nærheten vi 
i dag har til pasientene på vakt. Vi kjenner 
dem, mye kan ordnes på telefon.  Men, jeg 
ser en sammenslåing kommer, og jeg skal 
på ingen måte kjempe imot det. Men jeg tror 
kanskje ikke jeg kommer til å kjempe så hardt 
for det heller.

Jeg forstår at arbeidstidsbestemmelser blir 
en het potet fremover. Leger skal ikke jobbe 
flere timer enn andre i strekk. Jeg ser logikken 
i dette. En trøtt og sliten lege er ingen god 
lege, kanskje han til og med er en farlig lege. 
Men jeg tør påstå at jeg ikke er en farlig lege 
søndag ettermiddag selv om jeg har hatt vakt 
fra fredag morgen og ikke går av før mandags 

morgen. Hvis det kommer en bestemmelse 
som sier at man kun får gå et døgn i strekk så 
vil det si at vi må gjøre drastiske endringer. 
For skal vi dele helga i tre da har vi aldri fri. 
Selvfølgelig kan vi ansette flere folk, men det 
er jo begrenset hvor mange leger en befolk-
ning på 2000 trenger. Vi kan også ansette 
vikarer som går bare vakt, men personlig 
synes jeg det er en dårlig løsning. De kjenner 
ikke pasientene våre! De vil umulig gjøre en 
like god jobb på vakt som oss. Så jeg håper 
det fortsatt vi finnes smutthull for galninger 
som oss som verken føler oss overbelastet 
eller uforsvarlige.

Vi går spennende tider i møte. Jeg kjenner 
at jeg føler meg stykkevis og delt over alle 
oppgavene der det bør være en ”egen lege i 
100% stilling” og at skillet mellom meg på 
dagen og legevaktslegen burde vært absolutt. 
Man kan bare ikke være fastlege, KAD-lege, 
sykehjemslege, helsestasjonslege, skolelege, 
legevaktslege og kommuneoverlege samtidig. 
Vel jeg er det og jeg synes faktisk det fungerer 
utmerket.  Jeg aner store endringer fremover, 
men frykter at det som er bra for de store ikke 
nødvendigvis er verken bra eller tilpasset de 
små. Men igjen, man skal ikke ha det sånn 
som oss!
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Etter nesten to års planlegging, en god del 
moro, litt frustrasjon og ikke minst en solid 
avslutning med innsamlingsrekord, kunnet 
et lettet og slitent MedHum styre puste ut 
og konkludere med at MedHum 2012 ble en 
suksess her i Tromsø. 

Årets innsamlede midler går til et Unicef 
støttet prosjekt i Mosambik som ved hjelp av 
testing, medisiner, veiledning og oppfølging 
hadde som mål å hindre at gravide hiv positive 
mødre smittet sine barn. Her fra Tromsø kan 
vi melde om at ved hjelp av bøssebæring, 
en vellykket revy, donasjoner og sponsing, 
samt overskuddet fra to oktoberfester fikk inn 
450.000 kr. Noe som oss bekjent er ny rekord 
med solid margin. MedHum er basert rundt 
bøssebæring, men er også mye mer. Målet er 
å lage en innsamlingsaksjon som er nyttig, 
lærerik og ikke minst sosial. 

For å få fart på bøssebæringen stilte Jens 
Johan Hjort stilte villig opp til bøssebærer-
konkurranse mot MedHum 2010 sin beste 
bøssebærer Christine Bjørsvik. I 2010 sam-
let hun alene inn 17 000 kr, så ordføreren 
fikk knallhard motstand. Etter en hektisk 20 
minutter lang kamp i en storgata i Tromsø 
var det klart for en nervepirrende opptelling. 
Christine trakk til slutt det lengste strået og 
vant knepent. Konkurransen ble filmet og 
havnet på nettsidene til avisa iTromsø. Samlet 

fikk de omtrent 160 bøssebærerne inn rundt 
200.000 kr. 

Bamsesykehus har blitt en solid tradisjon i 
forbindelse med MedHum. Bamsesykehus-
direktør Jinjang Yu kunne en onsdag ford-
middag sent i september åpne dørene for vel 
300 spente barnehagebarn med bamser med 
alt fra stygge kuttskader som krevde kirurgi 

til mer dagligdagse problemer som vondt i 
magen og hodet. 
Takket være et solid oppmøte av bamseleger 
og særdeles effektive medisiner i form av 
en bamsemums, kunne årets bamsesykehus 
skilte med kort ventid og god behandling. Det 
ble og arrangert bamsesykehus i forbindelse 
med åpningen av selve aksjonsuken lørdag 
22. september. Ordfører Hjort og Sigurd 
Rushfeldt kastet glans over åpningen med 
taler, og studentkoret ”Fult på Høyde” sto 
for underholdningen med afrikanske rytmer.

I forbindelse med MedHum aksjonen her i 
Tromsø har det blitt arrangert flere foredrag. 
Vi fikk besøk av to eksperter på hiv - og aids-
problematikk utsendt fra Unicef. Nina Ferncic 
som har en doktorgrad i helsekommunikasjon 
holdt et foredrag om hvordan Unicef jobber 
for å sette hiv og aids på dagsordenen i land 
i det tidligere Sovjet. Dr. Ruslan Malyuta 
avsluttet foredraget med et mer medisinsk 
perspektiv på overføring av hiv-smitte fra mor 
til barn. I tillegg hadde Mads Gilbert et fore-
drag med tittelen  ”hvorfor engasjere seg”, der 
han bl.a. fortalte om Tromsø mineskadesenter 
sitt arbeid blandt landsbyboere i mineutsatte 
områder i Kambodsja og Nord-Irak.

MedHum revyen, i år med tittelen ”Ingen 
Genser”, ble avholdt i begynnelsen av okto-
ber. En ivrig revygjeng med og uten tidligere 
sceneerfaring laget et forrykende show som 

Medhum 2012 - Tromsø, ny 
rekord og nye utfordinger

revyens egen husoperasanger. Her 
er george Mouslet i aksjon. 

foto. aud kristin g. svendsen 

kristina olafsen i Mk-11 er i full sving med anameseopptak under 
bamsesykehuset. foto: MedHum 

ordfører Jens Johan Hjort og Chrinstine bjørsvik i full 
fart nedover storgata under MedHums bøssebærerduell. 
Christine samlet i år inn 19.000 kr til MedHum! 
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fikk avisa Nordlys til å trille en velfortjent 5 ér 
på terningen. I opptakten til en forrykende 
avslutningscene ble det servert en parodi på 
hurtigruta minutt for minutt før en rekke av 
revyens karakterer samles til felles terapi-
time. Der møter vi igjen Alv som etter å ha 
blitt fanget inne i en one-piece har gått fra 
genserfobi til klesfobi. Revyen er i tillegg 
til å være et morsomt avbrekk i en travel 
studiehverdag også en av MedHum Tromsøs 
viktigste inntektskilder. Det ble solgt vel 550 
biletter og hele overskuddet på 85.000 gikk 
til innsamlingsaksjonen. 

Innsamlingskontoene stenger ikke før 31. 
desember, så det totale resultatet blir ikke 
klart før starten av januar. Det ser riktignok 
ut til at rekorden på 1 750 000 ligger tynt an. 
Legeforeningen og legeforeningens under-
grupper er en av de største bidragsyterne både 
til driftsmidler og direkte støtte til aksjonen. 
Spesielt bidrar lokallagene i nord med viktige 
driftsmidler som gjør at vi i det hele tatt har 
mulighet til å arrangere aksjonen. Tromsøs 
lokalstyre har nå overlatt roret videre til et 
nytt styre og ønsker å takke legeforeningens 
medlemmer i Nordland, Troms og Finmark 
for samarbeidet og håper dere bidrar til neste 
innsamlingsaksjon som er høsten 2014. 

God Jul fra 
MedHum Tromsø 

få sykehus har flere leger enn senger. 
Her andreklassingenene Thea, Caroline 
og kristina i full sving med å kurere syke 
bamser. foto: MedHum Tromsø 

Onsdag 21. november hadde Troms lege-
forening igjen gleden av å kunne invitere 
medlemmene til å høre et foredrag fra pro-
fessor i medisin Ingvar Wilhelmsen ved 
UiB/Hypokonderklinikken. Han holdt 
foredraget ”Det er ikke mer synd på deg 
enn andre.” Mange må ha følt seg truffet, 
for denne gang var det 170 medlemmer 
tilstede. Stemningen var god, eneste lille 
aber var at det bare varte en time. Neste 
gang går vi ut på byen også! Følg med for 
info om neste arrangement! 

I november har også Eldre leger her i 
Troms avholdt kveldsmøte med julemid-
dag etterpå. Rapportene fra ”Julebordet” 
går på at dette kanskje skal ha vært av 
den noe forsiktige sorten sammenlignet 
med det man hører om på denne tiden, 
men absolutt med ”klart god stemning” 
og mye kos. Vi antar stor spredning på 
gruppen, men at et felles multiplum av 
kollegialitet og gode historier satt sitt 
preg på kvelden. Det foregående møtet 
ga en historisk oversikt over kunnskap og 
teorier om evolusjon og Darwinisme, og 
ble forelest av Rolf Seljelid på the good 
old fashion way. 

Neste møte er i januar/februar – Sigurd 
Sparr holdere dere orientert! 

Dette bladet er siste utgave av medlems-
bladet Doktor i Nord i sin nåværende 
form. Kostnadsnivået ble etter hvert 
avgjørende for å lete etter nye løsninger. 
Troms legeforening ser derfor frem til å 
møte medlemmene med informasjon og 
innlegg via nettet og e-post fra nå av. Vi 
vet at mange nok vil savne papirbladet, 
og vi beklager dette. Tove Myrbakk skal 
ha ros for den innsatsen hun har lagt ned 
i bladet frem til nå. Styret bretter opp 
armene, og er i gang med å lage et nytt 
produkt. Interesserte kolleger med skri-
vekløe bes ta kontakt! Fordelene med 
elektronisk informasjon er at vi får økt 
mulighet til kontakt med medlemmene – 
og at de av dere som trenger innspill eller 
hjelp til stort eller smått, vil få lettere for 
å nå oss med dette. 

Neste gang ses vi i innboksen!  

Fredelig jul og godt nytt år, 
hilsen styret i Troms legeforening

debatt, elf og annonsering 
etter leger med skrivekløe

I februar 2013 er løsningen med elek-
troniske resepter innført i hele landet. 
Da er e-resept den nasjonale metoden 
for resepthåndtering blant leger uten-
for sykehus. Det er forskriftsfestet at 
e-resept skal tas i bruk ved legekontor 
som har de tekniske forutsetningene.

14 fylker er i gang
E-resept ble innført i Finnmark, Troms 
og Nordland for et halvt år siden. Elleve 
andre fylker har også startet.

Færre leger i Nord-Norge har tatt i bruk 
e-resept enn i resten av landet. I Nord-
land er 60 prosent av legekontorene i 
gang, i Troms 79 prosent og i Finnmark 
77 prosent. Til sammenlikning brukes 
e-resept av 85-90 prosent av legekon-
torene i de fleste andre fylker som har 
innført ordningen.  

Bedre pasientsikkerhet 
- Dette gjør at vi i nord ikke får samme 
kvalitetsgevinst som i resten av landet, 
sier avdelingsdirektør Anne-Lise Härter 
i Helsedirektoratet. E-resept gir oppda-
tert produktinformasjon og bedre for-
utsetning for å vite hva pasienten bru-
ker av andre legemidler. Dette styrker 
pasientsikkerhet fordi grunnlaget for 
å forskrive og utlevere riktig legemid-
del forbedres. Nå arbeider de regionale 
helseforetakene for at også sykehusleger 
skal kunne ta i bruk e-resept, avslutter 
Härter. 

Bedre pasientsikkerhet 
med e-resept



system
- Ett tastetrykk, en funksjon

 HOVE MEDICAL
demo@systemx.no SYSTEMS www.systemx.no

 48 22 57 80

Kontakt oss for en uforpliktende demonstrasjon!

eResept Fastlegepasientlister
Sysvak Dips Interactor
NPR-rapportering OSEAN
Røntgenrekvisisjon Den gode henvisning
Har-borbger-frikort PLO- meldinger

Alt du forventer deg av et journalsystem!
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Elleve år med Helse Nord er snart historie. 
Mye har skjedd på disse årene. Hva som skyl-
des ny organisering av sykehusene og hvilke 
forbedringer som ville kommet uansett vil vi 
aldri få svar på. Fra mitt ståsted er det et  inn-
trykk som bare blir tydeligere og tydeligere. 
Spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge henger 
i større og større grad sammen. Vi blir mer 
og mer et stort fellesskap. Det gjelder faglig, 
organisasjonsmessig og økonomisk. Denne 
utviklingen er  til beste for pasientene samti-
dig som det gir helseforetakene og i noen grad 
også fagfolkene mindre grad av ”selvstyre”. 

en organisasjon
Å bygge Helse Nord har hele tiden vært 
et stort organisasjonsprosjekt. Fordi det er 
bra for pasienter og prioriteringer skulle vi 
høste de positive effekter som kommer av å 
være en større organisasjon. Vi gjør nå mer 
likt på alle områder i Helse Nord. Vi har ett 
økonomisystem, vi har samme elektroniske 
pasientjournalleverandør og vi drifter færre 
IKT systemer. Vi har nytte av stordrift. Vi 
kan lære av hverandre og miljøene på de 
ulike områder. Samlet har vi  kapasitet og 
kompetanse til å drive moderne løsninger 
uten at det trenger å være eksperter på alle 
områder ved alle lokalisasjoner. 

neste generasjons IKT
Vårt store forbedringsprosjekt  nå er utvikling 
av neste generasjons løsninger for å håndtere 
pasientdata. Ja, det dreier seg ikke bare om 
å håndtere data. Vår nye elektroniske pasi-
entjournal skal også bidra med kunnskaps-
støtte til den enkelte lege  i behandling av 
pasientene. Hva er det anbefalte pasientforløp 
ved behandling av lungebetennelse? Hva er 
beste praksis for diagnostikk og behandling 
av  smerter i knær hos menn over 50 år? Det 
vil komme opp som kunnskapsstøtte i jour-
nalen. Det vil legge noen ytre faglige rammer 
som legen må vurderer den enkelte pasient 

opp mot. Pasienten skal gis en individuell 
behandling og legen skal med all tilgjen-
gelig kunnskap og sitt beste faglige skjønn 
vurdere hva som er riktig for akkurat denne 
pasienten. Nye kliniske informasjonssystem 
er vårt viktigste kvalitetstiltak. Det skal bidra 
til bedre gjennomgående kvalitet. Målet er 
å gjøre ting rett første gang og bruke den 
kunnskapen vi har til beste for pasienten. 
Det er også god økonomi.

Å se medarbeidere
I arbeidet med utvikling av elektroniske 
pasientdatasystem er fagfolkenes bidrag 
helt nødvendig. De neste to årene vil svært 
mange leger ha delengasjement i utviklings-
arbeidet. Dette, som er en forutsetning for å 
få gode løsninger, er også en stor risiko. Vi 
kan overbelaste fagfolk som også skal drive 
pasientbehandling, utdanning og forskning. 
Det er en utfordring til  ledere på alle nivå i 
organisasjonene å være enda  mer opptatt av å  
”se de personer” som møter pasienten og tyde-
liggjøre at det arbeid som gjøres verdsettes. 
I alle store organisasjoner etableres leder-
nivåer som, sammen med medarbeidernes 
innsats,  er helt nødvendig for å få oppgavene 
koordinert og oppdraget utført. I ”jaget” etter 
å levere det oppdrag vi har må vi som ledere 
huske  at det å ”se medarbeidere” ikke står 
i motsetning til å gjøre lederjobben, tvert i 
mot.. Medarbeidere på alle nivå og av alle 
kategorier må bli sett for den jobben de gjør 
og de mennesker der er. Alle anledninger bør 
brukes for å løfte fram folk. Her kan vi som 
ledere bli bedre. 

risikosoner mot kommunene
Samarbeidet med lege- og pleie- og 
omsorgstjenestene i kommunene har eksistert 
til alle tider og blir stadig viktigere. I nord var 
vi tidlig ute med IKT løsninger mot fastle-
gene og arbeidet med elektroniske løsninger 
mot pleie- og omsorgstjenestene er i gang. 

Dette er  første steg på veien. Skal vi gi et 
tilbud av bedre kvalitet til pasientene må vi 
imidlertid henge faglig ennå bedre sammen. 
Alle overganger mellom nivåer, enheter og 
personer er i kvalitetssammenheng ”risikoso-
ner”. Derfor må det faglige samarbeidet om 
pasientforløp styrkes. Dette er ikke enkelt å 
få til av flere grunner.  En særlig utfordring 
har vi på fastlegesiden som har mange hun-
dretalls flinke fagfolk som ikke omfattes av 
et organisert fellesskap. Her må kommunene 
utvikle en organisasjon som på en bindende 
måte kan representere faglige fellesnevnere i 
utviklingsarbeid med spesialisthelsetjenesten. 
Dette vil styrke kvaliteten og det vil bedre res-
sursbruken. Vi kan få et forbruk av tjenester 
som er mer likt og tilpasset sykdomsbildet i 
befolkningen. Prioriteringene kan bli mer like  
og tilgjengeligheten til spesialisthelsetjenes-
ten kan økes for de som trenger det mest. Det 
er vårt edleste oppdrag.

Med ønske om et fortsatt godt samarbeid.

God jul og godt nytt år

hva har skjedd og hva blir viktigst fremover?
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Lars h. Vorland 
Adm. direktør 
helse nord rhF



Ortopedi innenfor ordningen ”Raskere til-
bake”. Kort ventetid for operasjon av knær, 
skuldre med mer. 

Ring oss på telefon 77 66 21 30 eller 
send henvisning til Aleris Sykehus, 
Sjøgata 31-33 (Helsehuset), Tromsø se www.aleris.no/nord

Ortopedi       

KONTAKT OSS FOR MER INFORMASJON 
OM VÅRT TILBUD

Meget kort ventetid på neseskillevegg- 
og bihuleoperasjoner, mandelfjerning 
og øredren.

Øre-nese-hals-
operasjoner

Sidsel Haug
hudlege

Helse og omsorg hele livetNorges største kjede av private sykehus og medisinske sentre.

Raskere tilbake
Avtaler mellom Aleris Helse og Helse Nord



Bestilling av informasjon og 
vareprøve av NoGasin:

Alfa-galaktosidase

Hvis pasienter  plages av 
oppblåsthet når de spiser visse 
matvarer, som en del ulike grønn-
saker, bønner, og andre 
næringsmidler som inneholder 
ufordøyelige eller tungt 
fordøyelige kullhydrater, gjerne 
som �ber. 

Alfa-galaktosidase spalter disse 
kullhydratene slik at kroppen kan 
nyttiggjøre seg nærings-
innholdet.

Hvis du vet eller mistenker at du har 
pasienter med laktose-intoleranse:

Lactrase hjelper
• På reise
• På restaurant
• Som middagsgjest
• Alle andre situasjoner der pasien-
tene  får servert mat som de vet eller 
mistenker inneholder laktose

Fordøyelsesenzymer som kan forenkle
dine pasienters  hverdag!

Tlf: 61 31 49 49  Faks: 61 31 49 50
E-post: post@jfa-as.no
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